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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 باتكلا ميدقت

 ىف ماعلا سفنلا ملع ىسرادل ىساسألا جمان ريلا ىلاحلا باتكلا لثمي

 «٠ رخآب وأ لكشب ةيسفن ةسارد مزلتست ىتلا ةقلتخملا نيدايملاو تاصصختلا
 : ايازم ةدعب درفتي باتك وهو

 ماعلا فنلا ملع ناديم ىف ةيساسألا تاعوضوملا باتكلا ىطغي - الوأ
 طاشنلا تاددحمو . هيف ثحبلا قرطو , هخيراتو ٠ هتيمهأو سفنلا ملع ةيه ام
 ةيفرعملا ةيلقعلا تايلمعلاو * فطاوعلاو تالاعفنالاو عفاودلاو . ىسفنلا
 قورفلاو ءاكذلاو ملعتلاو « ةركاذلاو مالكلاو ريكفتلاو كاردالاو ساسحالاك
 سرادلل مدقت تاعوضوم ىهو ٠ ىسفتلا سايقلاو ٠ ةيصخشلاو . ةيدرفلا
 هيلع موقت امو سفنلا ملع ىف ةيساسالا تايرظنلاو تاروصتلاو ميهافملا
 ٠ ةيبيرجت تانايب نع

 ةفرعملا » نم ىندألا ىوتسملا ميدقت دح دنع باتكلا فقي الو بس ايناث
 ملع اياضقب رصبتلا ىلا رارمتساب سرادلا لقني هنكلو ٠ « ةيجولوكيسلا
 دق براجتو ثوحب نم اهدتسي امو . ةيجينللاو ةيرظنلا , هتالكشمو سفنلا
 باتكلاناك اذا مث نمو ٠ ىرخأ نايحأ ىف فلتخت وأ نايحالا ضعب ىف قفتت
 رجب تقولا سفن ىف هلقتي هنأ الا « سفنلا ملع ىف ةبيط ةيفلخب بلاطلا دوزي ىلاحلا
 هيف نوكيو * سفنلا ملع تاعوضوم باعيتساو لوانت نم ىلعأ ىوتسم ىلا
 ةيسفنلا مولعلا ىف ةساردلا وأ صصختلا ىف رارمتسالل ةمزاللا تاراهملا

 ٠ ةفلتخملا نيدايملا ىف اهتاقيبطتو
 ملاعلا ىلا ذفني نأ لواحي هتاعوضومل هضرع ىف ىلاحلاباتكلاو  املاث

 هسشنل هتفرعمب هسفن فافش سملي نأو ٠ سفنلا ملع سرادل ىلخادلا
 هتايح عم ةفلتخملا ميهافملاو تاعوضوملا مغانتب هىراقلا رعشي اذل ٠ نيرخآللو
 فقاوم ىفو نيرخآلاب اهتاقالع ىفو هسفن ىف اهكرديو اهسحي امك ةيسفنلا
 1 ٠ ةفلتخملا ةايحلا

 « ةفرعملا » ميدقت درجم سبل لاحلا باتكلل ةيساسآلا فادعألا نمذ
 ملع ىسراد ىف « ىسفتلا سحلا » ءائب اضيأ امناو ١ سفنلا ملعب ةيساسألا
 مهلمع عقاوم ةيقرت ىف ملعلا اذع تازجنم نم اوديفي نأ نكمي ىتح سفنلا
 ٠ نيرخآلا عمو مهسفنأ عم مهتاقالع ديضرتو مهجاتناو



 شرع ىفف .٠ سفنلا ملع تاينف نم ريثكلاب ىنغ باتكلاو ب اعبار
 ىف ٠ ةيبيرجتلاو ةيرظنلا ٠ ةيملعلا تاميمصتلل جذامن نمضتي هتاعوضوم

 ثوحب جاتن ةيجولوكيسلا ميهافملا نأ فيك نيبيو , سفتلا ملع اياضق ثحب

 ٠ سفنلا ملع نع عيشي دق امك لمأتلاو رظنلا جاتن سيلو ٠ ةئيصر ةيملع
 فيكو سرادلا نهذ ىف ةحضاو ميهافملا هذه نوكت نأ كلذل انصرح دقو

 صاخ ءزج دارفا ىلا اضيأ انعفد دق ام وه اذه لعلو ٠ ملعلا اذهن ىف ترقتسا

 تاحلصملا مدقي ىبرع ىزيلجنا سومأق ةباثمي نوكيل باتكلا ةياهن “يف
 حلطصملل افيرعت اضيأ مدقي مث ةيبرعلاب اهلباقي امو ةيزيلجنالاب ةيساسألا
 ةيحاضيا موسرب دوزم اضيأ باتكلاو ٠ سفتلا ملع ىف همادختسا ىرجي امك

 ىف درتو ٠ ءىراقلا نهذ ىلا ةيسفنلا نيناوقلاو ءىدابملا بيرقت ىلع دعاست

 نكمد ىتلاو اهيلع اثديتعا ىتلا ةيساسألا عجارملاب ةمئاق لصف لك ةياهن

 ْ ٠ اهيف قمعتلاو اهيلا عوجرلا سرادلل

 ىلاحلا باتكلا ىف اهريغو ايازملا هذع عمجت ىلا ىدأ امم. لعلو  اسماخ

 نم مهطب ري لازي الو ناك امو « ةيحان نم ةيفلؤم تاريمخو تاصصخت عونت

 اذه فيلأت مني ملق ٠ ىرخأ ةيحان نم ةليوط تاوئس ذنم ةديطو تاقالع

 ىسفنفلآت ىلع ىلوألا ةجردلابو اساسأ امناو « ىمنع فلآت درجم ىلع باتكلا

 سفنلا ءاملعل ةمزال ةيسفن تاموقم يهو « قيرفلا حورب لمعلاو ةبحملا هماوق

 ءاج انه نمو ٠ هي نوداني ام عم استم اليصأ ائيش اومدقي نأ مهل ناك' اذا
 عونتب لضافت : لماكتلاو لضافتلا نم ساسأ ىلع ىلاحلا باتكلا فيلأت
 ىفضت ىتلا ةوخألاو ةلامزلا حورب لماكتو « هيفلؤم نيب .ٌةربخلاو صصختلا
 ٠ سفئلا ةسارد لاجم ىف ةصاخو اومسو اقارشا ىملعلا لمعلا ىلع

 ىفو سفنلا ملعل ىبرعلا سرادلا ديفيل ىلاحلا باتكلا ءاج ايازملا هذهب
 ةراجتلاو ةيعامتجالا ةمدخلاو ةيبرتلا ىف . ةفلتخملا لمعلاو صصختلا نيدايم

 ةريصب مزلتست ىتلا تالاجملا نم كلذ ريغو ضيرمتلاو بطلاو داصتقالاو
 ٠ سقتلا ملع سيأي

 اذه ميدقت ىف انقفو دق نوكن. نأ ىلاعتو هناحببس هللا نم وجرن اريخأو

 بالصطلا انئانبال اهدشتن ىتلا ةدئافلا باتكلا اذه ىف نوكي نأو « لمعلا
 ٠ ةيسفنلا تاساردلا ناديم ىق ءالمزلا انتوخالو
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 4 سفنلا ملع اذاك

 ةيناسنالا عمتجلا اهتشيعي ىتلا , ةيجولونكتلا  ةيملعلا ةروثلا عفدت

 ىلا سفنلا ملع اياضقب «٠ ةصاخ هنم ريخألا عبرلا ىفو نيرشعلا نرفلا ىف
 ٠ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلا نم اهريغ نيب لوألا لحملا

 مهريوطتب  مهف ٠ ىسفتلا بطلاو سفنلا ءاملع اهيعي ةفينحلا هذه
 سفنلا ملع : ةيسفنلا مولعلل مهريوطنب قدأ زيبعتب وأ « سفنلا ملع عورفل
 « ىلاضفلاو ء ىوجلاو ء ىبرحلاو , ىرادالاو + ىجاتنالاو « ىعائصلا

 ىكينيلكالا وأ ىعامتجالا وأ ىوبرتلا سفنلا ملع نع كيهان « ىجولويسفلاو
 اوعضو اذا الا مهتالكشم قدأ لح نوعيطتسي ال مهنأ نوكردي  ىبطلا وأ
 ىف ناسنالا دجوي امثيح ٠ رخآ لوقب ٠ لوألا رابتعالا ىف ىئاسنالا لماعلا
 , ةيسفنلا لماوعلل رابتعا كانه نوكي نأو دبال ' دوجولا اذه ىف عقوم ىأ

 ٠" لوآلا ماقملا ىلا ةيسفنلا تاساردلا ةميق زريت نآو دبال ىلاتلابو

 :دعبلاو ٠ ىداملا دعبلا ؛ نيثماكتم نيدعب ىلا دنتسي ىراضحلا مدقتلاف

 ,مغرو ٠ لوصوم قالخ لعافت نم نيدعبلا نيذه نيب متي امو ٠ ىناسلالا
 ةيفارغجلا ةورثلا -دراومو ةيعيبطلا تاناكمالاو فورظلا ) ىداملا دعبلل ام

 دداوملا هذه مدختسي ئذلا وهن ناسنالا نأ الا :٠ ةريبك ةيمهأ نم ( كلذ ريغو
 ٠ ةيندمو مدقت ىلا اهليحيو , هتيهافرلو هتايحل رداصمو لئاسو اهنم لعجيو

 ,نيوكت وه ةفلتخملا هتانوكمب دوجولا اذه عم لعافتي ىذلا ناسنالاف
 لمعلا ىف اهتاذ ققحتومم قئيعم صئاصخب درفنتو زيمتت ةيصخش وع « ىسفن

 ,نم اهيدل اه مدختستو ٠ ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقالعلا ماظن ىفو جاتنالاو

 ٠ هب .ءاقترالاو ملاعلا اذه 'عم لعافتلا ىف تاقاطو تاردق



 تاع

 داصتقالا ٠٠ جاتنالا ٠٠ لمعلا روحم وه ( ةيصخشلا ) ناسنالا

 ب امي اهروحم وهو ٠٠ نفلا ٠٠ ملعلا ٠٠ برحلا ٠-٠ ةسايسلا ٠٠ ةرادالا

 ٠ نم دوجولا اذه رييغت ءارو نمكي امو + ةيسفن صئاصخو تاردق نم هب

 ع ىف ناسنالا اهب درقتي تاناكما وه ةيعادبا ةوقو ىعفاد دهجو ةيسفن

 ٠ هئاتبو ةتيوكت

 باسنتو سفنلا ملع نيئاوق لغلغتت نأ برغتسمب نكي مل ٠ اذلو

 هو هئيئاوقب  سفتلا ملع ميصأ دقو لب ٠ ةفلتخملا ةايحلا تاعاطق ةفاك

 ٠ رصاعللا اتلاع ىف ىراضحلا مدقتلا ىوتسمل ةلاد ةييلاساو

 سفنلا ملع عوضوم

 لا ءاملع متهي ام ىلع انفقو اذا سفنلا ملع ةيه امي رصبتن نأ اننكمي

 ىف بتك ةعضب حفصتي نمو ٠ هولمغي ىذلا امو هولعف ىذلا ام هب
 ٠ « كولسلا » نم ةريثك بئاوج اوسرد سفنلا ءاملع نأ دجيل سفنلا

 تامامتعا فلتخت نأ + عساولا ناديملا اذه لخاد ٠ ىعيبطلا نمو

 طتلا تالكسملاب وأ ملعتلل ةيرظنلا اياضقلاب متهي دق مهضعبف ٠ سفنلا

 أ ىه امو . هملعت ام درفلا ىسني اذاملو « ةءارقلا لفطلا ملعتي فيك لثم

 هس تاداع نم صلختلل وأ ةديدج ةغل ملعتلو تاراهملا باستكال قرطلا

 فيك فرعي نأ ىلا كاردالا ةسارد ىف صصختملا فدهيو ٠ كلذ ربغو

 رحتتملا ماسجألا ةعرس كردن فيكو ٠ ىبيسن مجح تاذ اهنآاب ءايشآ لع

 ىعسيو ٠ ىنعم تاذ ةيلقع اروص ةفلتخملا تاراشالا نم نوكن فيكو

 "للا ىف سانلا فلتخي هح ىأ ىلا فشكي نأ ىلا ىقيبطتلا سفنلا

 خيرات ىف ىكيئيلكالا سفنلا ملاع ثحبيو ٠ ةيصخشلاو تادادعتسالاو

 ةجالا تارثؤملا عم كلذ لك لعافت ىفو هصئاصخو هئاردق ىفو صخسشلا
 ١ ملاع لواحيو ٠ ىعامتجالاو ىلاعفنالا هقفاوت نيسحت فدهب ةفلتخملا

 الاو ةعامجلا تايمانيدةشتكي نأ  ىعامجلا كولسلا مهفي نأ ىعامتجإلا

 ٠ كلذ ريغو « ماملا ىأرلاو عمتجملا دارفأ تاعاجتا ددحي نآو



 كا

 ٠٠ داصتقالا ٠٠ جاتنالا ٠-٠ لمعلا روحم وه ( ةيصخشلا ) ناسنالا

 عتمتي امب اهروحم وهو ٠٠ نفلا ٠٠ ملعلا ٠٠ برحلا ٠٠ ةسايسلا ٠٠ ةرادالا

 ةقاط نم دوجولا اذه رييغت ءارو نمكي امو ٠ ةيسفن صئاصخو تاردق نم هي

 ةيلمع ىف ناسنالا اهب درقني تاناكما وه ةيعادبا ةوقو ىعقاد دهجو ةيسفن

 ٠ هئاتبو ةتيوكت

 ىف باسنتو سفنلا ملع نيئاوق لفلغتت نأ برغتسمب نكي مل ٠ اذلو

 هقرطو هئيئاوقب  سفنلا ملع حبصأ دقو لب ٠ ةفلتخملا ةايحلا تاعاطق ةفاك

 ٠ رصاعملا اتلاع ىق ىراضحلا مادقتلا ىوتسل ةلاد  هبيلاساو

 سفنلا ملع عوضوم

 سفنلا ءاملع متهي ام ىلع انفقو اذا سفنلا ملع ةيه امي رصبتن نأ اننكمي

 ملع ىف بتك ةعضب حفصتي نمو ٠ هولعفي ىذلا امو هولعف ىذلا ام هب
 ٠ « كولسلا » نم ةريثك بناوج اوسرد سفنلا ءاملع نأ دجيل سفنلا

 ءاملع تامامتها فلتخت نأ « عساولا ناديملا اذه 0 * ىعيبطلا نمو

 ةيقيبطتلا تالكسلملاب وأ ملعتلل ةيرظنلا اياضقلاب متهي دق مهضعبف ٠ سفنلا

 لدن عامر السا درقلا سحب انالو اجا دنا لللسلا نلعحا تنيك لكن

 « ةئيس تاداع نم صلختلل وأ ةديدج ةغل ملعتلو تاراهملا باستكال قرطلا

 مكحن فيك فرعي نأ ىلا كاردالا ةسارد ىف صصختملا فدهيو ٠ كلذ ريغو
 , ةكرحتملا ماسجالا ةعرس :كردن فيكو ٠ ىبسن مجح تاذ اهنأب ءايشأ ىلع

 ملاع ىعسيو ٠ ىنعم تاذ ةيلقع اروص ةفلتخملا تاراشالا نم نوكن فيكو

 ءاكذلا ىق سانلا فلتخي دح ىأ ىلا فشكي نأ ىلا ىقيبطتلا سفنلا

 ةايح خيرات ىف ىكينيلكالا سفنلا ملاع ثحبيو ٠ ةيصخشلاو تادادعتسالاو
 ةيعامتحالا تارثؤملا عم كلذ لك لعافت ىفو هصئاصخو هئتاردق ىفو سخشلا

 سفنلا ملاع لواحيو ٠ ىعامتجالاو ىلامفنالا هقفاوت نيسحت فدهب ةفلتخملا
 ,ةدايقلاو ةعامجلا تايماتيدفشتكي نأ  ىعامجلا كولسلا مهفي نأ ىعامتجإلا

 ٠ كلذ ريغو , ماملا ىأرلاو عمتجملا دارفأ تاهاجتا ددحي نآو
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 فرعن نأ دبال كولسلا وه ام ديدحتلا هجو ىلع مهفن ىكل انئأ عقاولاو
 ةلص اهيف شيعي ىتلا ةئيبلا نيبو هنيب أدبت هتدالو ذنم ىحلا نئاكلا نأ
 نئاك ىأ شيعي ىكلف ٠ هب رئاتيو رخآلا ىف امهنم لك رثؤيف « ةيكيمانيد
 * 'ةرمتسم ةيكيمانيد ةقالع ىف ةطيحملا ةئيبلا عف لخدي نآو دبالا ىح

 ىف هلمجت ةيجراخلا هتئيبو ىحلا نئاكلا نيب موقت ىتلا ةقالعلا منه
 نئاكلا نم ردصي ىذلا طاشنلا اذه عومجمو «* طاشنلا نم ةرمتسم ةلاح

 ىف تاكرح ىلا « ةدعملا ىف تاصلقت نمف  كولسلاب هيمسن ام وه ىحلا

 تالكشم لحو باتك ةءارق ىلا ؛ امتيسلل باهذو ماعطلل لواثت ىلا « تالضعلا

 هيمست ام وعو ىحلا نئاكلا نم ردصت طاشنلا نم ناولأ هذه لك  ةيلقع

 ٠ كولسلاب

 تاكرحو ةيئزج تايلمع ىلع ىوطني ىلك طاشن كلذب كولسلاو

 تاكرحلا وه سيل اساسأ كولسلا نم انينعي امو ٠ ةيليصفت ةيئزج تاءادأو

 امتيسلا وأ ةيلكلا ىلا باهذلا لثم ىلكلا طاشنلا هنكلو ةيئزجلا- تاليصفتلاو

 طاشنلاب متهن ال اننأ اذه ىنعم سيلو ٠ ماعط لوانت وأ ةرضاحس ءاقلا وأ

 ىتح ليلحتلاب اهيف ىثزجلا طاشنلا لوانتن نأ دبال تالاح كاتهف « ىئزجلا

 ىفف ٠ ةنيعم ةدئاف ىلع لوصحلا ضرغب اهسردنو ةقيقدلا هتاليصصفت فرعن

 ىكل عياصألل ةطيسبلا تاكرحلاب متهن الثم ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةباتكلا ةلاح

 انمهي ٠ ةبتاكلا ةلآلا ملعت ىف ةيجو نسحا تاكرحلا هذه هجون نأ عيطتسن

 زاوج بيكرت لثم نيعم ءادأ ىفف : عنصملا ىف تايلمعلا ضعب للحن نأ كلذك

 ىف لخدتت ىتلا ةيئزجلا تاكرحلا فرعن نأ انمهي , ةنيعم ةلآ لمعلا وأ

 ةهجولا ىلا ,تاكرحلا هجون نأ عيطتسن ىتح هفلّؤتو لماعلل ىلكلا طاشنلا

 ىتلا بعتلا راثآ نم ليلقتلا قيرط نع جاتنالا نم كلذب ديزنف ةحيحصلا
 « ةدئازلا وأ ةتطاخلا تاكرحلا ىلع بترتت دق

 اهزيمن نأ عيطتسن بناوج ثالث نمضتي بكرم ىلا طاشنك كولسلاو
 :ةيف

 لءافتن , ةفلعخم ثتادحأو رهاظم نم انلوحام كردن ؛ يفرعم بئاج ١

 , تاحفصلا هذه ارقت سلاج كنأ 'نآلا كردت تنأ ٠ ةئيعم ىئاعمو زومرب



 تاأخاس

 كفادهأو كقيرط ملاعم ديدحت ىلا لصت. نأ تعطتسا كلبقنسم- ىف كتركف اذاو
 تايلمع وه كلبقتسم ىف ريكفتلا وأ روصتلا وأ ديدحتلا اذع ٠ ةايحلا ىف

 عيطتسيو +٠ صاخشالا نم هريغو هيبأ نيب زيمي ريغصلا لقطلاو ٠ ةيفرعم
 ليختلاو روصتلاو زييمتلاو كاردالاف ٠ نخاسلا ريغو .نخاسلا نيب ةقرفتلا
 ىف ىفرعملا بتاجلا ىه اهريغو ىوغللا ىزمرلا ريبعتلاو ركذتلاو ريكفتلاو
 * كولسلا.

 ةيظفل تاهيبنت وأ تاميلعتل ةيكرحلا ةباجتسالاك : ىكرح بناج  "؟
 ةلآلا ىلع ةياتكلاكو ؛ فقوتلا وأ ىشملاب رورملا ةراشال ةباجتسالا لثم ةئيعم

 ةباتكلا ةيلمع ىف ٠ كلذ رغو ونايبلا لع فزعلا وأ ةجارد بوكر وأ ةبتاكلا

 بئاجلاو © تاملكلا ىنعم كاردا ىف ىفرعملا بناجلا لثمتي رعشلا نم تايبأل

 ٠ تاملكلل نيعم لكش رايتخاو ةعرسلاو ةباتكلا نسح ىف ىكرحلا

 ٠ كولسلا بحاصت ىتلا ةيلاعفنالا ةلاحلا وهو : ىلاعفنا بناج  ؟

 تاطشنمو تاكرحم لثمي هيلع لايقالاو هل سمحتلاو عوضوم ىلا ليملاف

 كولسلا عوضوم لايح حايترالا مدع وأ حايترالاب روعشلا نأ امك كولسلل

 ٠ هتباجتسا ءافطنا وأ كولسلا ميعدك ىف رثؤي

 ةيكرح 2 ةيفرعم ةيكاردا : ثالث بنئاوج نذا كولسلا ةينب نمتضتت

 ٠ ةلماكتم ةيلك ةدحو ىف لمعت بئاوجلا هذه ٠ ةينادجو ةيلاعفنا ٠ ةيئارجا

 ليلحتلاب هيفزنييتن نأ عيطنسن انك ناو , أزجتت ال ةربخ كولسلاف
 كثادحأ 'ىنضعب وأ ةيكولسلا رعاظملللا ضعب تناك اذاو ٠ ثالثلا ىحاونلا هذه

 « اهريغ نم ةيمعأو انزو رثكآ عبصتو ىرخألا ىلع ةيحان ىف زيمتت كولسلا

 . لاثلا لييس ىلعف ٠ اتمدعنا دق نتيرخألا نيتيحانلا نأ اذه ىنعم سيلف

 ,ىنادجولا رهظملا اذهو 2« لعفنتو بضغت كناف ةنيهم ةملكب صخش كريثي امدنع
 كنا الول بضغت نأ كل ناك ام نكلو ٠ ةلاحلا هذه ىف ككولس ىلع بلغت
 ةلاحلا هذه ىف ٠ ىنعم اهل, تكردأ دق كنا الول ىأ« ةبيعم ةملكلا هذه نأ ىعت
 حجضتت دق كبضغ ىفو ٠ فقوملا ىنعمل ةفرعم ىلع ءانب بضغلا لاعفنا ربخت تنأ

 روظم اذهو ٠ ةكرحو زازتها ةروصب رهظيو « نيعم لكشي كهجو ريراسا
 ٠ اهسفن لاعفنالا ةربخ نم فقوملا اذه ىف ةيمعأ لقأ اضيأ هنكلو ىكرح
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 لزع لواحن وأ كولسلا ىحاون نم ةيحان ىلع انمامتعا زكرن انك اذاو

 اذه ىنعم سيلف ' ةيملعلا ةساردلا لجأ نم ىرخألا ىحاونلا نع ةيحانلا منه

 معأ نمق ٠ اهانركذ ىتلا ثالثلا يحاونلا مضت ال ةيكولس ةربخ كانه نأ

 رييغتلاو ليدعتلل ةلباق ىأ . ةيمائيد ةيلمع هنآ اضيأ كولسلا صئاصخ

 وأ ةيجراخ تارئؤم نم ىحلا نئاكلا ىلع عقي اه ىلع ءانب ومنلاو فيكتلاو
 ٠ كولسلا اذه ىلع ةبتوتم راثآ نم هل ضرعتي ام

 : سفنلا ملع فيرعت

 طاشنلا عاونأ صضعب ةساردب نومتهي سفنلا ءاملع نأ قبس امم حضتي

 ٠ ملعتلا ٠ جضنلا . تالاعفنالا , كولسلا عفاود « كاردالا لثم كولسلا وأ

 «٠ ةيدرفلا قورغلا '* ةيصخشلا / ريكفتلاو ليثمتلا « نايسنلاو . ركذتلا

 عيمج ىف ىئاسنالا كولسلا عاونأ عيمج ةساردب ىنعي سفنلا ملع نا ىأ

 مكحت ىتلا ةماعلا ءىدابملاو نيناوقلا فشكتبو « ةفلتخملا ناسنالا ةايح' لحارم

 ماظن ىف قئاقحلاو ءىدابملاو نيناوقلا هذه قيسنتو , ههجوتو كولسلا اذه

 هنآ انلتل سفنلا ملعل اماع افيرعت عمضن نأ اندرأ اذا ىلاتلابو ٠ لماكتم ىقرعم

 ٠ ةئيبلا مم هقفاوتلو ناسنال» كولسل ةيملعلا ةساردلا

 جهانم قيبطت ةيمهأ دكؤنل « ةيملعلا ةساردلا » انغيرعت ىف ركذنو

 عاوتا عيمج « كولسلاب ٠» دصقنو ٠ سفنلا ملع تاسارد ىف ىملعلا ثحبلا

 ىحلا نئاكلا ىف ةيلوأ ةصاخ كولسلاو ٠ ناسنالا نع ردصي ىذلا طاشنلا

 نيب دحوتلا اذه ودبيو ٠ ابيرقت اهسفن ةايحلا نيبو اهنيب ديحوتلا نكمي
 ءىش ىأف ٠ انتلوح نم تائئاكلاو ءايشألل ةيداعلا اتترظن ىف ةايحلاو كولسلا

 هذه هتكرح تناك اذا ةصاخو « ىح » هنآ لوقي « ةيباجيا « ةكرح كرحتي

 ٠ ةطيحللا ةئيبلا ىف ارييغت وأ اريثات ثدحت تناك وأ . ةيجوم

 ىحلا نئاكلا نم ردصي ىذلا طاشنلا كلذ نع ةرابع وه كلذب كولسلاو
 ةرركتملا هتالواحم ىف كلذ لثمتيو ٠ ةنيعم ةيئيب فورظ عم هلعافتل ةجيتنك
 تايضتقم مم بسائتت ىتح فورظلا هذه ىف نيسحتلاو ريغقتلاو ليدعتلل

 اذه مكحب كولسلاو ٠ رارمتسالا هسنجلو ءاقبلا هل ققحتي ىتحو ٠ هتايح
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 ىلعو ٠ ىرخأ ةيعيبط ةرهاظ ىأك ةيعيبط ةرهاظ هبوك نع جرخي ال فيرعتلا
 « ىنطابلا روعشلا ٠ نع ةيجولوكيسلا رهاوظلا ددصي مالكلل لاجم الف كلذ
 لظااقلألا هذه مجرتت ملام « روعشاللا قامعأ » نع وأ « سفنلا راوغأ» نع وأ

 ٠ ةظحالملل ةلباق ةرهاظ اهلعجي امب اعيمج

 ىتلا ةجرادلا ةغنلا ىف ةموهفم ريغ انه كولسلا موهفم نأ ظحالبو

 كولسف٠ صخشلل ىقلخلا كلسملا ىلع وأ اهدحو ةيجراخلا لاعقألا ىلع هرصقت

 لماوعلا كلتل اضيأ عضخي لب بسحف ىخادلا هنيوكتب رثأتي ال ناسنالا

 ٠ هيف رثؤتو هعم لعافتت ىتلا هب ةطيحملا ةيجراخلا

 نكمب للاتلابو ٠ ىمائيد . بكرم ىلك طاشن .؛ ُنذا , ىاسنالا كولسلا

 : روظنم نم رثكأ نم هلوانتن نأ

 «دروفليجد» همدقي في رعت وهو : سفنلا ملعل عوضومك يلقعلا طاشنلا

 زيمتي ىلقعلا طاشنلاف » ' 8 ص 2 )١91/1 « ماعلا سفتلا ملع » هباتك ىف

 ىذلا طاشنلا كلذ هنأ : ةيلاتلا ةقيقحلاب ىرخألا طاشنلا لاكشأ نم هريغ نع

 ٠ « هتئيبو درفلا نيب لعافتلا .ىلا ريشي امك , هتدحوو هلماكت درغلل ققحي
 + ناسنالا ىف ىقارلا بئاجلا لع هتسارد رصقي سفنلا ملع نأ كلذ ىنعي الو

 بئاوجلاب , هرئاتو هريثات ىف , هتدح ىف هلوانتي امناو . لقعلا بئاجلا وهو

 ( ةيجولويسفلا ) ةيلخادلا لماوعلا عم هلعافت ىقو « ناسئالا ةيتب نم ىرخألا
 لوانتث نأ لضنألا نم نوكي اتهو.٠ ( ةيفاقثلا ةيعامتجالا ) ةيحراخلاو

 ٠ ببسصحف ققع طاشتك سيلو ىسفن طاشنك كولسلا

 زكرتو ةيسفنلا مولعلا متهن « سفنلا ملعل عوضومك ةيسفنلا تايلمعلا
 « هابتئالا ' كاردالا « ىساسحالا : ايلعلا ةيلقعل فئاظولا ىلع ةصاخ ةفصب

 تايلمعلا ىلعو . ةغسللاو مإلكلا ٠ ليختلاو روصتلا , ريكفتلا , ةركاذلا
 نومضمو « ةيسفنلا ةرهاظلا رهوج وه اذهو ٠ ةفلتخملا ةيعفادلاو ةيلاعفنالا

 ٠ كولسلا ءارو نكمت ىتلا تايلمعلا

 ىلا ةيلكلا ّةرظنلاب كلذ طبتريو ٠ سفنلا ملعل عوضومك ةيصخشلا

 « ةيحي رشت ب ةيمسج صئاصخ نم هب هفصتي ام ىأ  ناسنالل ىسفنلا نيوكتلا
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 صئاصخو ةيفطاع ب ةيلاعفنا صئاصخو ٠ ةيفرعم  ةيلقع صئاصخو

 بولسأ م ددحت ةبكرم ةيئب نم صئاصخلا هذه هيف مظتنتامو « ةيعامتجا

 ٠ ةفلتخملا ةيتايحلا فقاوملا ىف هكولسو درفلا « ةايح

 ىلا برقأ هنأ الا ,« سفنلا ملع عوضوم ديدحت ىف فالتخالا اذه مغرو

 ىلكلا ىسفقنتلا طاشنلل ةساردلا تاعوضوم ديدحت ىف لماكتلاو لضافتلا
 , مهملع ىف سفنلا ءاملعل ةفلتخملا تامامتهالا ددعت سكعي هنأ امك , بكرملا
 سفنلا ملاع ررقي امك . سفنلا ملعف ٠ « ةيسفنلا مولعلا ٠ ىف قدأ ريبعنب وأ

 ٠ هتساردب سفئنلا ءاملع ىنعي أم وه 2.« لتاك سميج 5 ىكيرمألا

 ,نم مهفي دق امك « سفنلا ٠ سردي ال سفنلا ملع نأ حضتي مدقت اممو

 , ةبكرم ةيصخشك , لكك ناسنالا سردي هنا لب ٠ « سفنلا ملع ٠ ةملك
 ٠ ةددعتم تارثؤمو فئاظوو تايالمع هبف رفاضتت دقعم ىسغن طاشنتك

 .؟ املع 2, كولسلا هعوضومو « سفنلا ملع ربتعي له: نآلا لاؤسلاو

 ملعلا لهو ٠ ملعلا ةيه ام الوأ ددحن نأ بجي لاؤسلا اذه ىلع ةباجالل
 لوقلا نم فرسأ ْسيل نكلو , ةقرعملا نم ماظن ملعلا ؟ ةقيرط مأ عوضوم
 , ةديدج امولع موي لك فشكن اننأ كلذ ىلع ليلدلاو ٠ عوضوم ملعلا نأب
 ىف ةدوجوملا مولعلا تناك نأ دعبو مولعلا ملع ىع ةفسلفلا تناك نأ دعيغ
 مولع ىف بئاوج ضعبو ءايميكلاو ةعيبطلا ىلع ةرصاق رممثع نماثلا نرقلا
 نم حبصأو لب ٠ مولعلا نم ةبكض ةريخذ انيدل حيصأ ناويحلاو تاينلا
 ةديدج اقافآ حتفت ىرخأ عورفو مولع فشكت رصاعملا انمللاع صئاصخ
 ٠ رارمتساب

 ىري امئيب ٠ تافالتخالا هجوأ نع فشكلا وه ملعلا نآ ضعيلا ىريد
 , ةماعلا نيناوقلاب ىهتنيو ٠ ةيئزجلا قئاقحلا ةساردب أدبي ملعلا نأ نورخآ
 انلدت رِهاوظ امنا / املع نوكت ال اهتاذ دح ىف ةيئزجلا قئاقحلا نأل كلذو
 ٠ ةعيبطلا نيناوق نم ماع نوناق ىلع

 ةقالعلاررقتنملاملاط ملعلا نوكت ال اهدحو ةلوزعملا ةيئزجلا قئاقحلاف نذا *
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 تمظتنا اذا املع نوكت ىهف ٠ ىرخآ تارهاظ وأ عئاقو نيبو اهنيب طبرت ىتلا

 ون ىملعلا عوضوملا زيمي ىذلا ناف كلذبو ٠ ةفرعملا نم لماكتم مسج ىف
 نم عنطصا ام وه ملعلا نذا ٠ ىرخأ رهاوظب ةرعاظلا طبري ىذلا جهنملا

 ةئيعم نيناوق نم ةفئاط هنم رثكأ ثحبو ريكفت ةقيرط ملعلا ٠ ثحبلا ىف جهنم
 نيناوتلا ةعومجم وه ملعلا ىنعم ناك ول هنأل , ةفلتخملا مولعلا اهيلا تلصو

 هذع ىف اليدبت وأ ارييغت لبقي ال ادماج اتباث ملعلا ناكل انيدبأ نيب ىتلا

 ٠ نيئاوقلا

 ؤقبنتلاو اهسردي ىتلا رهاوظلا طبض ىلع لمعلاب انلق امك .متهي ملعلاو
 فشكلاو « اهثودح ةقيرط ىف رهاوظلا هذه مهف .ساسأ ىلع كلذو « اهثودحب

 اهطبض ماكحاو رهاوظلا مذه ثودجب ٌوبنتلا ىف ةقدلاو اهروهظ بابسأ نع

 ٠ مهفلا اذه ةحص ىلع ليلد ريخ

 بكرملا ىلكلا طشنلا كولسلا وهو هعوضومل هديدحتب :. سفنلا ملعو
 ايولسأو ريكفتلا ىف ةقيرط ىملعلا جهنملل هعانطصابو , ىمانلا ئمانيدلا
 قفتي , مولعلا نم ملع ىأ ناش كلذ ىف هنأش « ةفرعملا نم ماظن  :ثحبلل

 *' ةنينم فادعأ' قيقحت ىلا هيعس ىف اهم

 : سفنلا ملع قادهأ

 مهفو اهثودحي ؤبنتلاو اهسردي ىتلا زهاوظلا طبض ىلا .ملع ىأ فدهي
 سفنلاملع فدهو ٠ اهروهظ بابسأ نع فشكلاو اهثودح ةقيرط' ئف رهاوظلا
 لكاشلا نم ريثك لح انل رسيت ىذلا ىرشبلا طاشنلا ةسدنه نع فشكلا وه

 ىف نيدئمطمو انكويب ىف ةديعس ةايح شيعن انلعجت: ىتلا انتايح ىرجم ىف
 , ىئاسنالا كولسلا. نسسأ نع فيشكلا وه سفنلا' ملع فدهف نذا ٠ انلمع

 فادهأ لثمت ةثالث سسا قيرط نع * ملع ىأو , سفنلا ملع نم ةياغلا ققحتتو

 : ىهو 2 ( 18515 , ليعامسا نيدلا دامع دمحم ) ملعلا

 )١( مهنلا ٠ )9( ؤبنتلا ٠ ) طبمضلا ٠ ,



 5: مهنلا

 ىتلا تاقالعلا فشك ىلا فدهي هنأ ىناسنا طاشنك ملعلا زيمي ام معأ نا

 ٠٠ دحاو ءىش مهفلاو تاقالعلا فشك نا عقاولاو ٠ ةفلتخملا رعاوظلا نيب موقت

 ٠ ىرخألا رهاوظلا نيبو اهئيب طبرت ةقالع دجن اننأ هانعم ةرهاظلا مهقف

 ةموهفم ريغ ةضماغ لظت اهناف ىرخأ ةرهاظ ةياب اهل ةقالع ىأ دجن مل اذا امأ

 تاقالعلا فاشتكا قيرط نع الا متي ال مهفلا وأ ةفورعملف ٠ ةفورعم ريغ وأ

 ثادحألا ىنعع مهفل نحئف ٠ ةفرعملا وأ مهفلا عوضوم تاريغتملا نيب ةفلتخملا

 طيحت ىتلا فورظلاو اهقيست ىتلا ىرخألا ثادحألا وأ اهتامدقم ءوض ىف

 انه ارئانتم هثاثأ تدجوف كلزنم ىلا تيهذ اذاف ٠ الثم كلذل برضتنلو ٠ اهب

 ةرهاظلا هذه رسفت نا لواحت كناف ؛ هب كدهع ريغ ىلع اب رطضع هماظنو كانهو

 ريغ وأ وطسك الثم لزنملا ىف بيرغ صخش لوخد نيبو اهتيب طبرت نأب
 ٠ كلذ

 ىلع ام صخش كولس ىف ببسلا نأ : لاثملا ليبس ىلع اضيأ انلق اذاو

 ديفن ال انناف  قوغتلا ىف ةديدسشلا هتيغر وأ صقئلاب هروعش وه نيعم وحن
 ىف ةبغرلا وأ صقنلاب روعشلا نيب انطبر اذا الا , ريسفتلا تيح نم ائيش
 نع ةلوئسم ربتعت هتاذ روعشلا نع ةلقتسم تاريغتم نيدو ةيحان نم قوفتلا
 ناك امدنع ةيعامتجالا ةثشنتلا فورظك . ىرخأ ةيحان نم نيترعاظلا نيتامع

 ٠ اريغص الفط صخشلا اذه

 دارملا رعاوظلا نيب تاقالعلا كارداو طبرلا ةيلمعب متي نذا مهفلاق
 مهفلا نيب قرفن نأ بجيو ٠ اهقيست وأ اهمزالت ىتلا ثادحالاو اهريسفت
  اهثم بجعتلا وأ اهب لاعفنالا وأ ةرهاظلا فصو درجم نيبو ىنعملا اذهب
  اعلار ناك امهم بجعتلاو , امهتع ريبعتلا قد امهم لاعفنالاو فصولاف
 ةرهاظلا لاعفنالا وأ فصولا طبري ال كيح مهفلاب هذصقن ام ىلا نودؤي ال
 ٠٠ اهدوجو نع ةلوئسم ربتعت ىتلا ىرخألا رهاوظلاب

 نأ بجي ةرهاظلا ريسفتل اهنع'ثحبن ىتلا فورظلا نا حضتي اذهبو
 اندعاسي نأ نكمي طقف ةلاحلا هذه ىفف ٠ اهسفن ةرهاظلا نع ةلقتسم نوكت
 ٠ طبضلاو قينتلا ىلع ريسفتلا
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 ثادحأ نع ثحبلا ءانعم ملعلا مدصقي امك مهفلا نأ ررقن نأ انه مهلاو
 وأ . :رعاظلا ىف نيعم ريغت ىلا اهيف مظتنملا ريغتلا ىدؤي تاريغتم وأ رعاوظ وأ
 ٠ ةيفيظو ةقالع ةرهاظلاب اهطبرت تاريغتم رخآ ىنعمب

 :وبنتلا

 ريغ ىرخأ فقاوم ىف ةماعلا ةدعاقلا وأ نوناقلا قابطنا ةيناكما ءانعم
 بترتت نأ نكمي ىتلا جئاتنلا روصت رخآ ىنعمي وأ ٠ الصا اهيف أاشن ىتلا كلت
 ىلع ءانبف ٠ ةديدج هفقاوم ىف اهيلا اناصوت يتلا تامولعملا انمادختسا ىلع
 نأب ابنتن نأ عيطتسن ةيلصلا ماسجألا ددمتو ةرا رحلا نيب ةقالعلا فاشتكا
 كانه نكت ملو 2 راطقلا هيلع رم اذا سوقتي فوس ديدحلا ةكسلا بيضتق
 ٠ ضعبو اهضعب هثازجأ نيب تاغارف

 نم ققحتن نأ عيطتسن ال ةديدج ةقالع دوجو ضرتفن ؤبنتلا ةيلمع ىفو

 ٠ اهدحو ةتباسلا انتامولعم ىلع ءانب العف اهدوجو

 ةيحان نم ءاكذلا نيب ةقالعلا نع انتامولعم ءوض ىف انئأ الثم انضرف اذاف

 نم ةيئادتبالا ةسردملا ىف يعامتجالا فيكتلاو ىسردملا ليصحتلا نم لكو
 بسن سناجت ىلع ءانب لوصف ىلا ذيمالتلا ميسقت نأب أينتن دقف * ىرخأ ةيحان
 دقو * ىعأمتجالا مهفيكتو ىسردملا مهليصحت ىف مهمدقت ىلع دعاسي مهئاكذ
 ىف سناجتلا نا كلذو ٠ ميحص ريغ هنا دعب اميف ؤبدتلا اذه لثم حضتي

 فيكتلا ونس ىلع هرودب دعاسي امم نسلا ىف ةريبك اقورف دجوي دق ءاكذلا

 ءوس نع ديزي هاكذلا ىلع ءانب فينصتلا نأ حضتي كلذ ىلع ءانبو ٠ ىعامتجالا

 نم هبال دئدنع , فيكتلا نسسح ىلع دعاسي نأ نم الدب ىعامتجالا فيكتلا
 ىعامتجالا فيكتلاب هتقالعو ءاكذلا نع لوالا اتمهف وأ ىلوألا انتامولععم ةعجارم

 ىلعو“ ؤبتت نم هب انمق ام ىلع ءانب اهيلع انلصح ىتلا ةديدجلا تامولعملا ءوض ىف
 ةجيتت لأق ٠ ميحص ريغ مآ احيحص انؤبنت نأك اذا امع رظنلا ضغب هناف كلذ

 ٠ اهددصب نحن ىتلا ةلكشملل ائمهف لع رشابم ريثات اهل انتاؤبتت

  نيئوطخب ؤبدتلا ةحص ربتختو ؤبنتلا نم اءزج قيقحتلا ةيلمع ربتعتو



 ٠ لالدتسالا قيرط نع ىلقع جاتتتسا ةيلمعب مايقلا : ىلوألا ةوطخلا

 ناك اذا ام ىرن نأ ىهو ىبيرجتلا قيقحتلا ةوطخ ىه : ةيناثلا ةوطخلا

 * ال مأ احيحص انجاتنتسا

 : طسسنفلا

 انل ققحي لكشب ةرهاظلا ثودح ددحت ىتلا فورللا لوانت هانعم

 تايلكلا ىف حاجنلا ةرهاظ ىف مكحتلا اننكميف ٠ نيعم فده ىلا لوصولا

 امك 2 ىنهملا هيجوتلا ساسأ ىلع لمعلا ىفو« ىميلعتلا هيجوتلا ساسأ لع

 ةنيغعم راطخأ كدحت ال ىتح ديدحلا ةكسلا نابضق ددمت ةرهاظ ىف مكحشن

 ٠ ةدعابتم تافاسم ىلع نايضقلا نيب تاغارف كرتنف « ةرهاظلا هذه دوجو نع

 ةقالع ؤبنتلاو طبضلا نيب ةقالعلا كلذك , مهفلاو طبضلا نيب ةقالعلاو

 اذا رخآلا نع امهدحأ لصف ,نكمي ال ؤبنتلاو طبضضلا نأ عقاولاو ٠ ةقيثو

 ؤبنت ىأ ققحن ىكلف ٠ ملعلا فادهأ نم ناماع نافدع امهنا ىلع اممانذخأ ام
 ىتلا ةرهاظلا ددحت ىتلا فورظلا ىف مكحتن نأ بجي اطيسب ناك امهم

 ٠ اهب ابتتن

 هئيدايمو سفثلا ملع ةيمها
 امك , هكولس ليدعت وأ رييغت ةلواحمو ناسنالا مهفي سفنلا ملع متهي

 ىتلا رهاوظلا فصو ؛ سفنلا ملع اهنيب نمو * ملع لكل ىسيئرلا ضرغلا نأ

 ٠ اهروهظ بابسأ نع فشكلاو اهمهفو هثحب لاجم اهلوح رودي

 : نيبناج هلو نيتلحرمب رمي ملع نأ .ىأ

 ةسارد ىف لثمتت ةيرظن ةيحان هل رخآ ملع ىأ لبق سفنلا ملعو 01
 نيناوقلا ىلا لصوتلا ضرغب ىجراخلا كولسلا ىف عضتت ىتلا ةيسفنلا رعاوظلا
 ٠ رهاوظلا هذه مكحت ىتلا ءىدابملا وأ ةماعلا

 مكحتلا ىف نيناوقلا هذه نم ةدافتسالا ىف لثمتت ةيقيبطت ةيحانو (ب)
 ٠ ميلسلا هيجوتلا .ههيجوتو هرييغتو ىناسنالا كولسلا ىف
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 ,ىداعلا كولسلا زيمت سيياقمل هميمضت سفنلا ملع تامامتها نيب نمو
 ٠ ةيمويلا لكاشمللا نم ٍريثكل لولج مضوو ؛ ىغرملا كولسلا لباقم ىف

 انضرعتسا ام اذا حضوأ ةروصب اهدئاوفو سفئلا ماع ةيمهأ رهظتو

 : هئيداه وأ هعورف

 ةساردب متهي ةيسفنلا مولعلا لكل لخدم ومو : ماعلا سفنلا ملع
 .نأ لواحيو « ىؤسلا هشارلا ناسنالا كولسسل ةماعلا نيناوقلاو ءىدابملا
 .قداصت ىتلا ىناسنالا كولسلل ةماعلا ةيجولوكيسلا سسألا ىلختس
 تقاوملا نأ ةصاخلا تالاحلا نع رظنلا فرصبو , دارفالا عيمج ىلع ماع هجوب

 السثم سردي وهف ٠ رتشآ ىلا درف نم فلتخت دق ىتلا ةصاخلا ةيعامتحإلا

 « ىناسنالا ملعتلا تالاح عيمج ىلع قبطنت ىتلا ةماعلا هئيناوقو علعنلا ءىدابم

 رمأف شيجلا ىق وأ عنصملا وأ ةسردملا ىف عوضولا نع رظنلا فرصبو
 .ىتلا ةيسيئرلا تاعوضوملا نمو ٠ ماعلا سفنلا ملع صاصصخلإ نع جرحي

 ركذتلاو ملعتلاو كاردالاو تالاعفنالاو عقاودلا ماعلا سفنلا ملع اهسردي

 ٠ ةيصخشلاو ءاكذلاو ريكفتلاو

 ىجولويسفلا ساسألا ةساردب ماع هجوب ىنعي : يجولويسفلا سفنلا ملع
 , ةفلتخملا هفئاظوو ىبصعلا زاهجلا ةساردب متهي وهف ٠ ىناسنالا كولسلل

 ىبصعلا رايتلا لقتني فيكو سماسحالا ثدحي فيك فرعي نإ الثم لواحي وهف
 سردي وهو ٠ كولسلاو روعشلا ىلع خملا رطيسي فيكو 2, باصعألا ىف
 ٠ كولسلا ىق اهريثات ةيغيكو ءامصلا ريغو ءامسصلا دذغلل ةفلتخملا فئاظولا

 تامزناكيملا نم كلذ ريغو عفاودلل ىجولويسفلا ساسالا اضيأ سردي وهو

 ٠ ىبسفتلا طاشنلل ةيبصعلا

 ةماعلا ةيجولوكيسلا سسألا ةساردب ىتعي : ىناويحلا سفنلا ملع

 نسم هئال ناويحلا كولس ةساردب سفنلا ءاملع متهيو ٠ ”ناويحلا كولبسل

 ىف ليحتسي وأ بعصي امئيب ٠ ناويحلا ىلع ةيملعلا براجتلا ءارجا لهسلا
 ٠ ةيناسنا تارابتعال ناسنالا ىلع براجتلا هذه لثم ءارجا تالاحلا نضعب

 فئاظو اوفرعي نأ براجتلا مثه هلم لثم نم سفنلا ءاملع عاطتسا .ٍدقو
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 و ٠ ةيكرحلاو ةيسحلا فئاظولل ةصاخ زكارم هيف اونيعي نأو ٠ علا

 باصعلا » براجتب فرعي ام يناويحلا سفنلا ملع ىف ةروهشمللا براجتلا

 نيوكتو رتوتلا ىلع ةثعاب ةطغاض فقاوم ىف تاناويحلا عضو - « ىبيرجتلا

 ىتلا فورظلل ام دح ىلا ةهباشم فورظ ىف ناويحلا ىلع باصعلا شارعأ

 ٠ هكولس بارطضا ىلا ىدؤتو ناسنالا اهب رمي دمت

 لحارملاو ٠ لفطلا وين ةساردب ىنعي : ( وهنلا وأ ) لفطلا سفن ماع
 صئاصخلاو , اهيف رثؤت ىتلا لماوعلاو ومنلا ةيلمع اهي رمت ىتلا ةفلعخللا

 نم ريثكب تاساردلا هذه انديتو ٠ ةفلتخملا ومتلا لحارم زيمت ىتلا ةماعلا

 , هكولسو «2 لفطلا ةيصخش مهف ىلع ةردق رثكأ انلمجت ىتلا .تامولعملا

 ههيحوت ىلع ردقأ انلمجتو ةفلتخملا هتايح لحارم“ ىف ةتاعاستاو , هعئاودو

 ةتيبرثو ٠

 تاعامجلاو دارفألا نيب قورفلا ةساردب متهي : ىقرافلا سفتلا ملع

 اهنيوكت ةقيرطو قورفلا كلت بابسأ ىلع فقيو ٠ سانجالاو تالالسلاو
 تارابتخالا ةساردلا هذه ىف سفنلا ءاملع مدختسيو ٠ اهيف ةرئللا لماوعلاو
 ٠ ةقلتخملا ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا سايقل ةفلتخلا ةيجولوكيسلا سيباقملاو

 ماعلا سفنلا ملع متهي امنيب ؛ ىضركا سفتلا ملع وأ اولا سفن ملع
 ملع ناف ٠ دشارلا ىوسلا كولسل ةماعلا ةيحولوكيسلا سسألا ةساردب

 ذاوشلا كولسل ةماعلا ةيجولوكيسلا سسألا ةساردب متهب ىضرملا سفنلا

 ربتعتو « فارحنالا وأ ذوذشلا بابسأ ىلع فرعتلا ىلع لمعيو , نيفرحنملاو
 سفنلا لع ىنعي ىذلا ذونشلا عاونأ مهأ نم ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا

 ٠ اهجالعل لئاسولا نسحأو اهبابسأ ةقرعمل اهتساردب ىضرملا

 درفلا ةقالع ةساردب ةصاخ ةفصب متهيو : : ىعامتجالا سفنلا ملع

 ةئشنتلا ةساردب الثم متهب اهيل ؛, ضعبب اهضعب تاعامجلا ةقالعو ةعامجلاب

 ىتلا ةفاقثلاب و ةراضحلابو ىعامتجالا ماظنلاب 'هرثآت ةيفيكو درفلل ةيعامتجالا

 وهو ٠ هلويمو هتاداقتعاو هتاعاجتا نيوكت ىف كلذ رئثؤد فيكو ٠ اهيف اشنب

 «٠ ةياعدلاو ماملا ىأرلاو ريهامجلا ةيجولوكيس سرع
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 لصوت ىتلا ةيسفتلا نيناوقلا قيبطت سردي : ىقيبطتلا سفنلا ملع
 ,ىوبرتلاسفنلا ملع هعورف نمو ٠ ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ىف سسفنلا ءاملع اهيلا
 ٠ ىكينيلكالاو ؛ ىبرحلاو ىثانجلاو « ىراجتلاو ٠ ىعاتصلا سفنلا ملع

 صئاصخلا ةساردب ىوبرتلا سفنلا ملع ىنعي : ىوبرتلا سفنلا علع

 ةيساردلا جهانملا عضو نيبرملل ىنستي ىكل ةفلتخملا ومنلا لحارمل ةيسيئرلا
 هنذصع عيطتست ىتح لافطالل ةفلتخملا جضنلا تايوتسم عم بسانتت ىتلا

 ةيساسالاطورشلاو ءىدايملا ةساردب اضيأ ىنعي وعو ٠ اهفادهأ قيقحت جهانملا
 ثيحب حيحصلا ىوبرتلا وجلا اوئيهي نأ نويبرملا عيطتسي ىتح ملعتلا ةيلمعل
 ةئيسحلا تاداعلا نيملعتملا ديوعتو . ةحيحص ةقيرطب ميلعتلا متي نأ نوئمضي

 براجتلا ءارجاب ىوبرتلا سفنلا ملع ىنعي امك ٠ ةميلسلا تاهاجتالا وأ

 ةيجولوكيسلا تارابتخالاب نيعتسي وهو 2 ةيميلعتلا جهانملا نحأ ةفرعل
 ٠ مهزاجنا ىدمو مهتيافك ريدقتلو ةيلقعلا مهتاردقو دارفألا ءاكذ سايقل

 سفنلا ملع ءىدايهقيبطتب ىعانصلا سفنلاملع ىنعي : ىعانصلا سفنلا ملع
 لماعلا رايتخاب كلذو ٠ لماعلل ةيجاتنالا ةيافكلا ةدايزل ةعانصلا ناديهم ىف
 ٠ جاتنالل اهتسحاول معلا فورظ ةساردو هميوقتو هبيردتو نيعم لمعل بسانملا

 مهعضوو «٠ لامعلا حلصأ رايتخال ةيجواوكيسلا تارايتخالا مدختسي وعو
 قيبطتب اضيأ موقي وهو ٠ ةيسفنلاو ةيلقعلا مهتادادعتسال ةبسانملا نهملا ىف

 ثداوحلا بابسأ سرديو , ىعانصلا بيردتلا جمارب ىلع ملعتلا *ىدابم
 بابسأ سرديو ٠ ثداوحلا هذه ليلقتب ةليفكلا لئاسولا عضبي نأ لواحيو

 ٠ جاتنالا ىلع هراثآو ةعاتصلا ىف بعتلا

 نئايزلا ةلماعم قرطو نالعالا نف ةساردب موقي : ىراجتلا سفنلا ملع
 ٠ كلهتسملاو ىرتسالا ىلع رثؤت ىتلا ةيسفنلا لماوعلاو ءارشلل مهبذج ةيفيكو

 قرط لضفأو اهعفاودو ةميرجلا بابسأ سردي : ىئائجلا سفنلا علع
 ع جالعلا ىف ىملعلا بولسألا امدختسم 3 اهجالع

 سشيجلا ىف سفتلا ملع ءىدابم قيبطتب ىنعيو : ىبرتتلا سفنلا ملع
 ةيجولوكيسلا تارابتخالا مدختسي كلذ ىف وهو ٠ ةبراحملا تاوقلا ةافك ةدايزل

 .بسانتي امب ةفلتخلا تادحولا ىلع مهعيزوتو « طابضلاو دونجلا حلصأ رايتخال



 هال

 بيردتلا جمارب ىلع ملعتلا هىدابم قبطي امك .٠- مهدادعتساو مهتاردق عم
 اريثك ثحبي وهو ٠.اهقادهأ قيقحتو جماربلا هذه حاجن نيضيل ىركسعلا
 ىتح لاتقلا ناديم ىف ساوحلا مادختساب ةقلعتلا ةيجولوكيسلا لئاسولا نع

 ٠ هجو نسحأ ىلع لاتقلا ناديم ىف مهساوح اومدختسي نأ نولتاقملا عيطتسي

 برحلاو  :ةياعدلاو ةيونعملا حورلاو ةدايقلا ةيجولوكيس اضيأ سرديو.
 1 ٠ ةيسفنلا

 بيلاسأو ةيصخشلا تايارطضا سردي : ىكيئيلكالا سفئلا ملع

 «٠ ةيئالملا جالعلا نونفو « ةفلتخلا صيخشتلا'

 بابسألا ةقرعمل جاوزلاو ةرسألا لكاشم ةسارد ىف سفنلا ملع قبطيو
 بابسالا هذه ةلازا نكمي فيكو « جاوزألا نيب مهافتلا ءوس ىلا ىدؤت ىتلا

 ىلع اضيأ سفنلا ملع قبطيو ٠ ةيجوزلا ةايحلا ىلا رارقنسالاو مهافتلا دوعيل

 ءابدألل ىنفلا جاننالا ىلع رثؤت ىتلا ةيسفنلا لماوعلا ةساردل نوتفلاو بادآلا“

 ةيسفنلا لماوعلا ةساردل ةسايسلا ىق اضيأ سفتنلا ملع قيطيو ٠ نينانغلاو

 ملع نأ ىأ ٠ تاباختنالا ىف .نيحشرملا ضعب ليضفت ىلا سائلا عفدت ىتلا“

 ٠ اطاقن ناسنالا هيف لذبي- ناديم لك ىق ةيسلع ةساردك لخدي سفنتلا

 راع #خب

 ةايحلا تاعاطق ىف ةيسفنلا لماوعلا ةيمعأل  سفنلا ملع نأ عقاولا ىفو
 املع دعي مل  ةنئيعم نيدايمي اطابترا هروطتلو ء هئيدايم عرفنلو « ةفلتخلا
 «ةيسفن امولع هعوبصأ ايناو , دماعملاو تايلكلاب هتسارد» ىلع بفكعن اطيسب

 سيلو ٠ رصاعملا ىملاعلا مدقتلا ديشرتلو عفدل رخآلا دعب اموي اهتيمتح زربت
 داترت ىرخأ ةيسفن مولع روهظ نع يرخإلاو ةنيفلا نيب عمسن نأ كلذ ىلع لدأ
 , لاثملا ليبس ىلع : مولعلا هذه نم ٠ ةرصاعملا انتراض- ىف ةديدج اقافآ
 ءىدابملاو نيئاوقلا ةيمتح زربت ثيح * « ءاضفلا سفن ملع » ب فرعي ام

 ةيفيظو ةقالع رارقا ىفو 2 مهبيردت ىفو ءاضفلالاجر رايتخا ىف 'ةيسفنلا

 ؛ م ةييكالا  ناسنالا ماظن » ىف ةنزاوتم



5١ 

 ناسنالا سفئلا ملع دعاسي «٠ ةدقعملاو ةمدقتملا نيدايملا هذه لثم ىف
 فيظوت. لعو « اهزومرو اهئاودأب ةرصاعملا ةراضحلا تازجنم « باعيتسا » ىلع
 اهجتاون نم ةدانالا لعو لثمالا ىوتسملا ىلا اهيف ةلئاهلاو ةددعتملا هتاناكما
 ٠ لضفأ ةديعس ةايح هل ققحي امد

 ديال « ناسنالا دجوي اهئدحو ٠ مدقتلاو ةراضحلا ةزيكر وه ناسنالاف

 ٠ سقت ملع دجوي ناو



 ع

 م

 ها ؟؟-

 لوألا لصفلا عجارم

 ةبتكم : ةرهاقلا ٠ 1 ط ٠ ىوبرتلا سقئلا ملع : حلاص ىكز دمح؟

 ١91/1 ٠ , ةيرصملا ةضهنلا

 « ديمحلا دبع رباج ةمجرت ) ٠ سفتلا ملع تالكشم : كنزيأ ءاه

 ١954 ٠ 2 ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا . ( خيشلا فسوي

 , مولعلا ةفسلف ىف : © ج ٠ ىعضولا قطنملا : دومحم بيجن ىكز

 55١ ٠١ ء ةيرصللا ولحنالا ةيتكم ٠ ةرهاقلا , © ط

 , روصنم تعلط ةمجرت ) ىناسنالا سفنلا ملع : نيريفيس 4 ٠

 ء ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ( ىوالببلا الويف , نيدلا زع لداع

 ٠١ 15الا/

 :ةرهاقلا ٠ هتاقيبطتوهسسا ماعلا سفنلا ملع : ىصوقلا زيزعلا دبع
 * 9961! , ةيرصملا ةضهنلا راد

 , ةرهاقلا ٠ ةيسفنلا ةحصلا ىف ةمدقم :٠ رافثلا ديع مالسلا دبع

 + إ91/5 2 ةيمرعلا ةضهنلا راد

 :ةرهاقلا٠ ( رميخم حالص ةمجرت ) ٠ سفتلا ملع ةدحو : شاجال ءد
 ٠ 1958 , "؟ ط . ةيرصملا ولجنالا ةبتكم

 : ةرهاقلا ٠ ةيمويلا انتايح ىف سفئلا ملع : ىتاجن نامثع دمحم

 ٠ 96١ا , ؟ ط 2 ةيرصملا ةضهتلا ةبتكم

 ٠ كولسلا ريسفتو ىملعلا جهنمل : ليعامسا نيدلا دامع دمحم
 ٠ )9519 , ةيرصملا ةضهنلا ةيتكم : ةرهاقلا
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 ولجتالا ةبتكم ةرماقلا ٠ ىكيئيلكالا سفئلا ملغ : ىدايزلا دومحم - ٠
 ةيرسملا . 19559 ٠

 فراعملا راد : ةرهاقلا ٠ ماعلا سفنلا ملع ءىدابه : دارم فسوب ١

 ريصمبت « 65 ٠
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 هم [؟ه

 ىناثلا لصفلا

 ٌسفنلامعْر ول
 ايضام هل نأد * « سواهجتبا » ررقي امك « سفنلا ملع نع ليق دقل

 ٠ «اريصق اخيرات نكلو « اليوط

 ةفلتخملا ةيخيراتلا روصعلا .ىف ةفسالفلا تالماتو تاباتك تناك دقل

 ىتلا تاروصتلا نم ريثكلا ىلعو ةيجولوكيسلا ميهافملا نم ريثكلا ىلع ىوطنت
 دوجولاب ىسفنلا لمأتلا كلذ طبتريو لب , ةيسفنلا تارهاظلا ريسنت لواحت

 فرعي » نأ ادباو امئاد لواحي ىذلا ناسنالا مدق ميدق وهف ب هتاذ ىئاسالا
 اميف لمأتيو ىلخادلا هملاع نطبتسي نأ ةيئاسنالا هتعيبط مهفي نأو « هسفن

 ٠ تاكرحم نم اههجوي اميفو تافرصت' نم نبرخآلا نعو هنع ردص

 ةمظنالاب هائراق اذا اعماي املع سفنلا ملع ربتعي , كلذ نم مغرلا ىلعو

 نوثحابلاو باتكلا الو سفنلا ملع ىف نوصصختللا رهظي ملق ٠ ىرخآلا ةيملعلا
 لئاواو ريثع عساتلا نرقلا ةياهن ىتح « سفنلا ءاملع » مهسقنآ اوربتعا نيذلا

 تاروصتب ىجولوكيسلا ركفلا رثأت دقف « كلذ عمو ٠ ابيرقت نيرشعلا نرقلا
 سفنلا ملع ةأاسشن ىلاو ركفلا اذه ةرولب ىلا تدأ ةيملع تازجتمو ةيفسلف

 * ةفلتخملا ةيملعلا ةمظنألا نيب هتيوه هل ملعك ثيدحلا

 ةفلتخم سرادبب ثيدحلا ىسقتلا ملعل ىشيراتلا روطعلا طبنرا ا!ذل

 ةفلتخملاسرادملا هذه ٠ رخآب وأ لكشب وأ روظنمب ةيسفنلا تارعاظلا تلوانت
 ىذلا رمألا : ةفلتخم . ةيخبراتو ةيعامتجاو ةيفاقث تايفلخ ا تناك

 ىتحو لب « ةفلثخم ميهافمو تاربسفتو تابزرظنو تارونصث نع ضخمت
 نيابت نع سخمت امك 2, ةيسفنلا تارهاظلل < نايع-ألا ضعب يف ةضقادتم

 ' ثحبلاو ةساردلا 'قرط ىف ةمدختسملا ةيجهنملا تاءارجالا ىف ديدش



 ا

 : نيبناج ىف سفنلا ملع خيرات روطتل للي اميف ضرعنو

 - ىفسلقلا روطلا وعو , ىجولوكيسلا ركفلل ىلوألا تاصاهرإلا (1)

 ٠ سفئنلا ملع خيرات ىف امساسأ ىجولويسفلا

 خيرات ىف اساسأ ىبيرجتلا روطلا وهو :؛ ملمك سفنلا ملع روطت (ب)

 - سفنلا ملع

 لصفلا همم بعصي لعافتو لخادت نم نيروطلا نيذه نيب ىرج امو

 ٠ عطاق وحن ىلع امهنيب

 ىجولوكيسلا ركفلل لوألا تاصاهرالا
 ( سفثلا ملع خيرات ىف ىجولويسفلا  ىفسلفلا روطلا )

 ىرخأو ةيفسلف تارثؤلل ىنينجلا ةنيوكت تايادع ىف سفنلا ملع عمضخ

 ليبس ىف ءاملعلا اهسملت ىتلا ىلوألا تاوطخلا ةباثمب تناك , ةيجولويسف

 ٠ ةفرعلا نم كيدج مسج ءأنب

 ١ ةيفسلفلا تارثؤملا :

 « تراكيد » نم ةرتفلاب سفنلا ملع خيرات ىف ىفسلفلا روطلا ددحتي

 عحمف ٠ ثيدحلا ملعلا ةأشن ةرتف ىهو 2 ( ١483١ ) رنخف ىتح ( ١16١9

 ةروتلاب « تراكبد مهسأر ىلعو ةفسالفلا ضعب ادب رشع مباسلا نرقلا ةبادب

 ٠ قيرغنالا ةفسالف نع لايجألا هتلقانت ىذلا سفنلا ملع نم عونلا كلذ ىلع
 الا , ةفسلفلا ةرطيس نم سفنلا ملع ريرحت ىلا عسن عل ةروثلا هذه نأ منرو

 مولع ىف ةعيرسلا ةديدجلا تاروطتلاب ىجولوكيسلا ركفلا طبر تلواح اهنأ
 ىلا اطابترا كلفلاو ءايزيفلا ىف ترج دق ةيروثلا تاروطتلا هذه ٠ ءايزيفلا

 نيناوق ساسأ ىلع ءايزيفلا تايلمعلا فصو ىف هريغو ويليلاج تالواحمب ام دح
 ءايزيفلا قيبطت ةلواحمب ةلحزملا هذه تزيمت ىلاتلابو٠ىناذلا روصقلاو ةكرحلا

 ٠ ىناويحلاو ىتاسنالا كولسلا مهق ىلع ةديدجلا
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 نرتلا ىف ملعلل ماعلا ءاجتالا يع «صماصتءعتص ةيبرجتلا تناكو

 تادقتعمب هنم رثكا ةظحالملاب اساسأ ملعلا طبري هاجتا وصو  رشع عباسلا

 ةقث مدع لع ىوطني هاجتا رعو ٠ ةطلسلاب وأ ( امجودلا ) ةدماج ةيفسلف

 ةيليقلا تاضارتنالا نم ررحتلا سملتي هاجتا , ديدجتلا ىق ةيغر لعو ىضاملاب
 ةيجولويسفلاو ةيئايزيفلا مولعلا هتقةح امل ربكألا ةقثلا ىلوي هاجنا « ةيفسلفلا

 خانملا اهيف ريغت , ةماع ملعلا خيرات ىف ةماه ةبقح كش الو كلن ٠ نم

 ٠ راهدزالا ىلع هدعاسي نأو ىملعلا ثحبلل ءىهي نآ نك ىذلا

 روطتب ارشابم اطابترا اهمظعم ىف طبترت مل ةيقحلا هذه نأ نم مغعرلابو

 خيرات روطت ىف ةرشايم ةروصب مهسأ دق « تراكد» نأ الا . سفتلا ملع

 بلاوقلاو دئاقعلا نم ثحبلا ريرحت تراكيد لواح دقل ٠ ثيدحلا سفنلا ملع

 -ةليوط نورقل ىئاسنالا ركفلا ىلع ترطيس ىتلا ةدماجلا ةيفسلفلا ةيديلقتلا
 عضي ركفلا نم ارثؤم اديدج اماظن فوسليف نوك نأ وطسرأ ذنم ثدحي ملف»
 « لئاه وحن ىلع ماع ىفلأ نوضغ ىف تمن ىتلا ةفرعملا عومجم رابتعالا ىف

 28١ ( ٠ ص ا 19536 « جنروبو « نياتشنرع )

 .« ملعللةثيدحلا ةرتغلا ىلا ةضهنلا رصع نم ةلاقتنا « تراكيد » ربتعي اذل

 ٠ ثيدحلا سفنلا ملع تايادب لئثمي امك

 تاروصتلا ضعب سفتلا ملع خيرات ىف ىفسلفلا روطلا اذه دهش دقو

 ىف ٠ كولس نم هب طبتري امو ناسنالل ىلقعلا نيوكتلا ريسفت تلواح ىتلا
 ٠ تاكلملا ةيرظن  تاروصتلا هده ةمدقم

 : 8ةعدلإ م5350105) تاكلكا ةيجوكوكيس

 ةصاخخو * ىطسولا روصعلا ىف ةيغسلغلا ةيسردملا ةكرحلا ىلا عجرت
 رخاوأ ىتح ةدئاس تلظو , « سائيوكأ ساموت »و «نيطسغعوا تناس » ىلا

 ةيطبارتلا ةسردملل اضقانم ايفسلف افقوم تاكلملا ةيجولوكيس لتمتو

 ةبرطفلا تاكلملا نم ددع نم نوكتي هنأ ىلع درفلا فصت ىهف ٠ ةريثك هجوأ نم



 - ؟8خ-

 ةركاذلا ةكلم لتمأ ةكلم نيثالث نم برقي ام غلبت ىهو « هلقع فلؤت ىتلا

 لاوعتت ةطبارلا ةسردلات ناك اذاو *خلا٠ ةدارالاو ءابتنالاو مكحلاو ليختلاو

 نأ معزت تاكلملا ةيرظن ناف, اساسأ ةربخلا ىلا ىزعت ةيدرفلا قورفلا نأ

 ديدحت ىف ةيمهأ رثكألا لماوعلا تناك داليملا ذنم ىلقعلا نيوكحلا ىف قورفلا

 تاكلملاوذه نأ ىلا ةيرظنلا هذه باحصأ ضعب بعذ دقل لب ٠ ققعلا كولسلا

 تاءوتن ائسسحت اذاف « عامدلا نم ةنيعم ءازجأ مجحب ارشابم اطابترا طمقرت 2:

 هاجتا نع كلذ ربعيو ٠ اومن رثكألا وه ازورب رثكألا ءزجلا نوكي ٠ سأرلا

 تاماجتالا نم هريغو , سأرلا تاءوتن نم ةيصخشلا ىلع فرعتلا ىف ىملع ال

 . مطةصم]0جإل  ةسارفلا ىلع ةيئاقلا

 فرعي اميف ةيبرتلا ىلع ةحضاو تاساكعنا تاكلملا ةيجولوكيسل ناكو

 بيردت نكمي هنأ ىرت ىتلا 008] 815همالس# ىلكشلا بيردتلا ةيرظنب

 ٠ بيردتلا كلذ ىف ةمدختسملا ةداملا ةعيبط نع رظنلا فرصب ةئذم ىأ

 مولعلا نم اديبأن ىقلد دعت مل ةسارفلا ىلع ةمئاقلا تاروصتلا نآ مغرو

 ةثيدحلاتاساردلا ىلا تلقتنا دق ةبرطفلا قورفلا ةركف ريثات نأ الا ؛ ةيسفنلا

 تاقفدارم اهنأ ىلع تاكلملا تريبتعا دقف » ٠ ةيصخمشلا ىفو ةيدرغلا قورفلا ىف

 «تارابتخالا تاجردل ىئاصحالا ليلحتلا يف اسئاد رهظت ىتلا لماوعلاو تامسلل

 تاكلملا نع ةماه ىحاون ىف فلتخت ايبيرجت جتنن ىتلا كارلا هذه نأ الا

 (٠ 6١ص « ىلوف نوجو “ ىزاتسانأ ) « ةيسردملا ةفسلغلا ىف تجتنتسا ىتلا

 : ةيجولويسفلا تاوئؤمتا - ؟

 ناك امئيب , نكلو ٠ ايجولويسفلا نم سفنلا ملع ثاريم نم ريثكلا ىتأي

 تناك 2 لقعلا فيظوت ىلع ىبيرجت موجهل قيرطلا نودهني لئاوألا مفسالفلا
 ةيجو نم تالكشملا سفنل ىدصتلا لواحت ءاملعلا نم ىرخأ ةعومجم كانع

 اهب اومدقت ةلئاع تاوطخ لئاوألا نويجولويسفلا قةح دقف ٠ امام ىرخأ

 نمو ٠ ةيلقعلا تايلمعلا ءارو نمكت ىتلا ةيبصعلا تامزناكيملا مهف وحن

 تناك نويجولويسفلا اهيلع 'دمتعا ىتلا ثحبلاو ةساردلا قرط نأ .. حضاولا

 ٠ ةفسالفلا قرط نع ءالجب ٌتفلحخت
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 شعب سفنلا ءاملع نيب دحوي هنأ ددصلا اذه ىف هيراشأ ردجن اممو

 سكره , بعذي ٠ سمنلا ملع ىلع ايجولويسقلا ريثات نأسشب قافتالا مدع نم
 اليئص ارشايع ارود بيعل دق ايجولويسفلا نأ ىلا ( 19559 ) « سكيلليمو

 ملع وبا هماع رينعا ىذلا ملاعلا وممبو «  تفوق ملهلو » ىمس دقلف « ةياغلل

 هنأ مغر , ىبيرجتلا ىجواويسفلا سفنلا ملع هتاماهسإ  ىبيرجتلا سفنلا
 سكرام » ىريو ٠ هثوحب جمانرب ىف ىجولويسف بيرجت ةقيقح كانه نكي مل
 ,« ايجولويسعلا» مساب هسفن طبري نأ ىلا ىعس سفنلا ملع نأ « سكيلليمو
 كلايت املاط ةناكم ىهو , ةناكم نم ايجولويسفلا هب ىظحت اه ببسب طقف

 اهيلا لر.صولا 1 ىف , ىلوألا ةضغلا هتاونس ىف ةصاخو . سفنلا ملع

 « مويأا ىصح تلازالو « ايلاغ ايجولويسفلا تناك 2, مث نمو ه» ٠ اهب ةوطخلاو

 سعنلا ملعت ىملعلا مارتحالا ةيناكما نع حاصفالل هيلا لسوس ىذل ذالملا

 *ء(50 نص , 155565 0 سكيدليمو 2« سك. . ٠ ةصاخ ةنيعم تايرظلو ةعاع

 سف مل ىف ايجولويسفلا هنيعل ىدلا رودلا رمأ نم نكي امهمو
 ءاملع سركب دقف « ىبيرحت ملعك هروهلظل ةفياسلا ةرتفلا ىف ديدجلا

 «سفنلا ملع تالكشمب قيثو طابترا تاذ تالكشم ةسارد ىلع ايجولويسفلا

 ةصاخو ,( )١-148-- ١1841 « رئخف » ىتناملألا ملاعلا ثاماهسا اهنم ركذن

 تاساسحالا ةساردو « ندبلاو لقعلا نبب ةيمك ةقالع» ديدحت هتالواحم ىف

 ءايزيفلا ٠» ىف هتوحب جمارب نم كلذ ريغو , ةيساحلا ةقرافلا تابنعلاو

 هباتكل « نوراد زلراشت » رشن ناك امبرو . مقزلعطدمطولتقذع8 ٠ ةيسفنلا

 ملع ىلع ايجولويسفلا تاريثأت مظعأ وه ١869 ماع ىف» عاونألا لصأ ه

 تاي رطب ىف قمعب رثؤت ثرمتساو لب 2 ىلوألا ةيخيراتلا هلحارم ىف سفنلا
 .٠ رصاعملاو ثيدحلا سفئنلا ملع

 : طوبا سلما2  ةينورادلا

 :لثم , : نوراد » دنع رولعنلا ةيرظن اهيلع توطنا ىتلا نيناوقلل ناك

 ىلع غلاب رثآ < ىعيبطلا ءاقتنالا نيناوقو ىعونلا ءاقترالاو ءوشنلا نيئاوق
 / ناسنالا نيناوقلا هذه تربنعا دقل ٠ ةايحلا مولع لك ىف ثحبلا تاهاجتا
 ةيئادب ةايحلا لاكنشأ لششكأ نم , ءىطبو ليوط ريغتل ىئاهنلا جتانلا هنا ىلع '



 تب“

 ,ديسهل افكو ناسالا ةيسل ىتنإ فلا وعملا زدهل تاك د *ثع“ اعينلو

 ةساردل الوقعم اساسأ مدعي امل كولسب ةسنلاب هنيسم تالا ةيرظنلا

 - ناويحلا كولس

 ةسارد ىلع بسحت يسيل .قبطل 035 كى ميصألا ءامرأك ىوباق انأ

 ةيكول.. طامتأل ىدمل هيعملا .. 1! ىتع ٠ +: نكلو . عونقل“ لكش يع :ءاريغتلا

 نو ةيكزت قا درمعأ افي قوت كلا ةيث وللا طايتالاف مولا هدم

 ىملا ةيكاولسلا طامدالا ٠ عوبملا ةيئولل. طامنألا تاريغت ىلع لكستلا نقب

 هسسلاب ةديعم ريع نوكت ىتلا تكد. امأ ىَّقنت نأ ىلا ليمن ةديغع بوكت

 - نئالتلا نب ليسم اعل

 دقف ٠ هب ةلصتملا مولعلاو ىسفنلا ملء لع رخآ رثأت ةيبورادلل ناك دقو

 ىرخالا لاكشألا عم ةلصتم ةلل ىف ديغت رثك) ناويحك ناستالا تربتعا

 تاردقم ىذ ةيحلا تانئاكلا نس .٠ طبقك هربتعت نأ نم الدب , ةايحلل

 راص نأ ةينورادلا تأ ىم نانو هت .!. اسيقو اهتسار+ نكي ال ةيفخ
 نئاك هنأ ىلع . ةايحلا ىه ىرخألا .لاك.:الث رارمتساك . نامنالا ىلا رظنب

 نأ مغرف ٠ لماوعلاو تارثؤملا سفنل ىضرعتي ٠ تاناويحلا نأش هنأش * ىح

 * عوتلا , .. .- اكولس بأ الا ةديقعت رتكأ ناسلالا

 مالعع اعلا مع روطت

 ( سفنلا ملع جيرأت ىف ىبيرجتلا رولا

 سفنلا ملع هيف ممضخ ىذلا ,ىلوألا ىنينجلا لكشتلا اذه قايس ىفو
 هنوك مكحاو . اهريغو ةيملعو ةيعسلف ٠ ةفلتخم ةيقرعم ةمظنا نم تاريثأتل

 ةذرعملا مسج نع لصفني ال ايوضع اءزج ةركبملا ةينيوكتلا ةلحرملا هذه ىف
 نوكت نأ ىلاو هييتاذب لقتسي نأ ىلا ىعس سفنلا ملع دخآ ٠ ( ةفسلقلا مهو ز

 ٠ هتيوه هل

 سردي نأ ناسنالا لواح ؛ ريشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىتحف
 هتريخ نم ميمعتلاو ٠ سدحلاو . .لمأتلاب ٠ ةيملع ال بشلاسأ ةطساد ةسقأ
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 هتلئسأ ىلع بيجي نأ ناسنالا لواح امنيح مظعألا ريغنلا تاكو ٠ ةصاخلا

 هكلت ىهو + ملعلا قرطو تاودأل همادختسا قيرط نع ةيناسنالا ةعيبطلا نأسب

 ةحورطملا تالؤاستلا ىلع ةياحالا ىف اهاودجو اهحاجن تتبثآ ىتلا طئاسولا
 بيرجتلا ةيانعب مدختسي نأ ناسنالا لواح امتيحف ٠ ةيعييطلا مولعلا ىف

 دب طقف فثئدنعو ذئدنع © ةيناسنالا ةعيبطلا ةساردل تاناييلا عمجو مكحملا

 ٠ ةفسالفلا هفالسأ نع لالقتسالا ىيضعب هسفنل ققحي سفنلا ملع

 روطي نأ . ةفسلفلل هتيعبت نم صلختي ىكل . سفنلا ملع ىلع ناكو
 نم همادختسا ميشي ناك امم هتالكشم ةجلاعمل ةيعوضومو ةقد رثكأ اجهن

 ء ةفسلفلا نع هخالسنا دعب « سفتلا ملع خيرات نم ريثكلا نأ قحلاو ٠ لبق

 اهمدختسي ىتلا هقرطو هتايئنقتو هتاودأل نيرمتسم بيذشتو لفص ىلع ىوطني'

 ىفةيعوضوملاو ماكحالاو ةقدلا نم ديزملا قيقحت فدهب , ثحيلاو ةساردلا ىف
 ٠ ءاوس دح ىلع هتلثسأو ةتاباجا

 ددحم ناديمل ىلوألا ريشابتلا رسشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا لمحيو

 ةقيرطلل ىنبت نم ةرتفلا هذه ىف ىرج امو ٠ سفنلا ملعب فرعي تحبلا نم
 تارشؤم تزرب ةرتفلا كلت لالخ ىف ٠ هتالكشم لح ةلواحمل ةليسوك ةيملعلا
 ماع ىفف ٠ راهدزالا ىف ذخأي ؟دب دق سفنلا ملع نأب ريثبت ةددعتم ةيلكش

 م سفنلا ملعل المعم ايئاملب جزبيل ةئيدم ىف « تنوف ملهلو » اننا

 اضيأ تنوفاشنا امك ٠ ةماع ةفصب ملاعلا ىف ىجولوكيس لبسم لوا ربتعي

 ىعو ؛ 2طل1هومجطتمءانع 8610162 « ةيفسلف تاسارد ١» ةلجم 184 ماع ىف

 - ١8484 ماع ىفو ٠ ةيبيرجت ريراقت نمضتت سفنلا ملعل ةلجم لوأ ربتعت

 ومو « سفنلا ملعل ذاتساك « لتاك نيكام سميج ه اينافليمستب ةعماج تنيع
 ناك ٠ ةرتفلا كلت لبقف ٠ ملاعلا ىف سفتلا ملمب ىف ةيذاتسسألل بصنم لوأ

 ملع ىقل 2« لتاك نييعت مم هنأ الا ٠ ةفسلفلا ماسقأ ىف نوئيعي سفنلا ءاملع

 ٠ةفسلفلانع ةتيلالقتساب ةيميداكالا ةيملعلا رئاودلا ىف ايمسر افارتعا سفنلا
 «سفنلا ملعل ةيكيرمألا ةلجملا » « لوه قناتس ٠ ج » أاشنأ ٠ 1841 ماع ىفو

 ملعل ةيكيرمأ ةلجم لوأ ىحهو +, (ةمسعتعمس 3هنحمهل ه2 عوز ماهعتن)

 ٠ سفنلا
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 ىف ةعيرسو ةلئاه تاريغت 14896 و م٠ ىماع نيب ةرتفلا تدهشو

 , ايجولوكيس المعم 8 ءىشنأ « ةرتفلا كلت ىفف ٠ اكيرمأ ىف سفنلا ملع

 ةيملع ةمظنم لوأ تسسأت « ١8591 ماع ىقو ٠ سفنلا ملعل تالجم ثالثو

 قتمءتتعه2ش) «  سفنلا ملعل ةيكيرمألا ةطبارلا ٠» ىهو ء سفتنلا داملعل

 اهؤاضعأ ددع غلبي ىتلاو ٠ (ططوعءطم1معأوول ممعمعتو د ممر

 رهظ 2 14809 ماعم ىقو ٠ سقنلا ءايلع نع اقلا نيبالب نع بربي ل نآلا

 0 كولسلا ملع ه هنأ ىلع « لج ودكاع عيلو ١ هددح . سعفلا ملعت امارعت ليت

 هلالثتسا 2١ نأ ىف سفنلا ملع محن نب رشعلا نرقلا ملطع عم . !ذكعو

 نكشيو 2 هيملعأا قرطلا اهيف مدختسي ىتلا هلماعم روطيو ء ةفسننلا نع

 - ملعك ايمسر افيرعت هسفنل ىطعيو , هقرطو هتاودأ ددحيو « ىملعلا هميظنت

 * كولسلا ملع

لع تأتي مل ثيدحلا سفنلا ملع هققح ىدلا حاجتلا نكلو
 وأ ةسردم دي ى

لنخملا هسرادم روطت قابس ىف نكلو , اهتيعب ةيرظن
 ٠ الماكتو الضافت , ةف

 ةمظنإلا طسر لقتسم ىفرعم ماظتك هرارقا فدهب
 « ةفلتخملا ةيفرعملا

ا سفنلا ملع سرادم زربأ لوانتن 55 اميفو
 اساسأ تطبترأ ىتلا ثيدحل

 ٠ ىسفناا ليلحتلاو ةيتلاطضقجلا ةيكولسلا ىنعتو ٠ ملعلا اذه :وطتي

 : 8 ءطقجت همم ةيكولسلا ةضردتو

 * -١998( 1418 « نوسطاو نوج » ىكيرمألا سفنلا ملاع اهسسؤم

 « ىرثاج نيودا 1١847 - 1805 ( ' ١ ) « ناكوت دراودا د اهداور زربأ نمو

 سوروب ١545 ( 2 ١ 1884 ) , لع كرالك ١ ,(زلكمك - اممدر

 * محريغو 50-19-١4 « رتكس

 سفنلاملع ىف ةرطيسم رظن ةهجوك ةيناطبتسالا لحم ةيكولسلا تلح
 ىلا عجرا ) « نوسطاو نوج , ةيكولسلا ةسردملا ماما ددن دقلت ٠ ركن ىمألا
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 مادختساب «٠ ( سفنلا ملع ىف هتاماهسا ضعب نع ملعتلاب صاخلا لصنلا

 يبمذو ٠ سفنلا ملع نويمضم اهنا ىلع ةربخلا ليلحتبو ةيناطبتسالا ةقب رطلا

 ٠ هتظحالم نكمي ىذلا كولسلا وه سفنلا ملعل بسحف مئالملا عوضوملا نأ ىلإ
 اعويش ىتكالا ةقيرطلا روغلا ىلع تراص كولسلل « ةيعوضوملا ٠» ةساردلا كلت

 ٠ سفتلا ملع ىف تامولعملا عمج ىف

 ءةظحالملل ةلباقلا كولسلا تاريغتم ىلع اهزيكرتب ةيكولسلا تناك دقل
 ىناطبتسالا ىبيغلا جهنلا دض ةروث ,( سس مر ةباجتسسالا  رينملا ىهو
 نم سفنلا ملعل ققحي ام لك ءارو ايعسو . سفنلا ملع ثاسارد ىف عاش ىذلا

 ةسارد ىف ةيعوضوملا ببيلاسألاو قرطلاو ةيعوضوملا هماوق ىملع مارحا
 . ةهطبسضو هريسفلو ىناسنالا كولسلا

 املثم البقتو اعويذ سفنلا ملع سرادم نم ةسردم قلت مل ةقيقحلا ىفو
 ثيحب « نييكولسلا ءايلعلا تاماهسا هعم ثددعت ىملع جهنك ةيكولسلا تيغل

 « اهتاذ دح ىف ةيملع ةسردم تناك ىكولس ماعلك تازجتم نأب لوقلا نكمب

 ىف ةخماشتم ةسردمك اهومنو اهمعدتو ةيكولسلا ءارثا ىلا ىدأ ىذلا رمآلا

 ٠ بيرغب سيلو ٠'ةصاخ ةفصب ىكيرمألا سفنلا ملعو ةماع ةفصب سفنلا ملع

 ىف ليدبك مدختسي « ةيكولسلا مولعلا » حلطصم راص نأ . اذكه لاحلاو

 , سفنلا ملع ىف ةقيضلا رظنلا ةهجو باحصأ ىدل ةصاخو « نايحالا ضعب
 0 هتاذ « سفنلا ملع » حلطصل

 : 8881 ةيتلاطس>لا ةسردملا

 ٠اكي رمأى ف اساسأ ازكرمتم ناك ول امك « تنوف ه دعب سفنلا ملع ادب دفل

 ةرتفلا كلت ىف ابروأ ىف ومتلا ىق ةذخآ تناك ىرخأ ةكرح ةمث ؛ كلذ ممو

 «٠ ىتلاطسشجلا سفنلا ملع ىهو.

 ةناكممهلتراص نيذذلا ناملألا ءاملعلا نم ةقالق ةرمز ىلا ةسردملاهذهبستنت
 لوالا ثلثلا ىف نيلرب ةسردم ىهو « ىملاعلا ىجولوكيسلا ركملا ىف ةقومرم

 )0+-5١84848--١949(2, « سيترف سكام » : مهسأر ىلع , نيرشعلا نرقلا نم

 )/١441 -15531( ٠ « رلويك جناجفلوود . (14885-1911) ءاكقوك تروك ع
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 هنيلرب ةسردم ىلا ىمتني ىذلا 2 ( 1457 143175 ) « نيفيل تروك » لئثمنو:

 ملع ىف اديدج اروط « ةيزانلا نم ابره-1918 ماع.ىف اكيرمأ ىلا رجاه مث
 ملع ىف ةصاخ ةفورعملا « لاجملا ةيرظن » ىف هتاماهساب ىتلاطشجلا سفنلا

 ٠ ئعامتجالا سفنلا'

 برثأ كولسلا ىف ةيرظن مدفنل ٠ ةيويتبلا لحم ةيتلاطضشجلا تلح دنل
 ملعتلا لعو اساسأ كاردالا ةسارد ىلع ةصاخو سفنلا ملع ىف اغلاب !ريثات

 « (ملعتلاب صاخلا صاخلا لصفلا ىف تلاطسشجلا ةب رظن ىلا عجرا ) ٠ ام دح ىلا

 ةسردملا هذه هذهأت ىذلا ىساسألا ىحنملا ىلا ريمشت اهتاذ « تلاطشج ه ةملكف
 وأ « لكشلا » ىنعي ىناملألا حلطصلا اذهق , ةيسفنلا تارعاظلا ريسغنت ىف
 هنأ ىلع ميظنتلاب ىتلاطشجلا سفنلا ملع منهي اذل* ءميظنتلا وأ « ةفيصلا د

 ىحم تامولعملا عمس ىف هتقيرطو ٠ ةيلقعلا تايلمعلا ىف ضيسلا مزناكبملا

 ىساسألا عوضولا نوكي ىلاتلابو ٠ ( ةيجولويمويفلا ) ةيرماثلا ةتب رطلا
 ٠ ايظفل اهنوررقي امك صاخشالا تاربخ وه ىتلاطشجلا سفنلا ملعل

 : 2ةزروطموتتقازعك# ىسفنلا ليلحتلا ةسردع

 - 2)1807 هيورف دنومجيس » اهسسؤمب ىسفنلا ليلحتلا ةكرح طيترت
 « جنوي لراك ه لثم هيلع نيقشنملا ءاوس « ايوناث هيديرمبو ايلوأ( 5

 « رلدآ ديرفلا » لثم ددجلا نييديورفلاب نوفرعي ام وأ ( 1931١ ب ) 8!١86
 هكيرياد» و ( 1969 -514/86 ) « ىنروع نراك ١و ( 1551 - ) 141٠١

 « مهريغو ء(-٠95١1-) «مورق

 ةوقب تددح ىتلا سفنلا ملع سراده زربأ نه ىسفنلا ليلحتلا ربتعي
 ربغ ناسل ىلع اعويش اهرثكا نوكت اميرو لب ٠ ثيدحلا سفنلا ملع لكش.
 ملع ىف ىسفنلا ليلحتلا هاجتا ةقيقحو ٠ ةيمويلا سائلا ةغل ىفو نيصصختللا
 جالعل ةقيرطو « ومنلا ىف ةيرظنو , ةيصخشلا ىف ةيرظن نيب عمجي هنأ سفنلا
 ىضرف « ىروصت ماظن ىف كلذو , ةيصخشلا تابارطضاو ةيسفنلا ضارمأآلا



 ضصضاسخلا لصفلا ىف ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن ىلا عجرا ) ٠ ةريبك ةجردب

 ةركف ىلع سقنلا ملع لك ىف رثأ ىذلا روصتلا اذه ىوطنيو ٠ ( ةيصخشلاب
 ةييمانيدلا تايلمملا ىضعب كانع نأ ىلعو « ىروعشاللا ىعفادلا نيوكتلا
 ٠ ةظحالملل ةلباق ريغ اهتاذ اهنكلو , كولسلا ددحت ىتلا ةيببسلا

 سفنلا ملع ىف ةديدج قافآ حتفت

 فيشكت بوص رارمتساب هروطت ىف وحني ىجولوكيسلا ركفلا راسم ناك
 , هتاهجومو هتاددحمو ىئاسنالا كولسلا نيناوقو ةيسفنلا ةرعاظلا قئاقح

 ثحبلاقرطو ىملعلا جهنملا نم ساسأ ىلع نيناوقلاو قئاقحلا هذع رارقا بوصو
 ةددعتم سرادمو تايرظن نع قتفت دق ' كلذ ليبس ىف ٠ وهو ٠ ةيعوضوملا
 ٠ ىلاحلا لصغلا ىف اهل انضرع

 نع اعادبا قتفتي ٠ لازي الو , ىناسنالا ركفلا ناك دقف ٠ كلذ معرو

 ىذلا ملعلا كلذ  سفنلا ملع تاسارد ىف ةديدج قئارطو قاقآو تاروصت

 ٠ رصاعملا ىملاعلا ريغتلا ةعيط اهضرقت ىتلا ةيساسأآلا مولعلا نم راص

 تالواحم سفنلا ملع سرادم روطت عم رارمتساب ريسي ناك دقو لب

  لاثملا ليبس ىلع هيجايب ناج مهنم ركذن  نيرخآ نيردتفم ءاملعل ةقالخ

 ٠ لعفلاب هورئا دقو * ىجولوكيسلا ركفلا ءارثا ىف مهولدب اوقلي نأ اولواح
 تازاجنا ىلع رصاعلاو ثيدحلا سفنلا ملع روطت رصتقي ملو 2 اذه

 ءاملع تاماهسال اضيأ ناك لب. اكيرمأو برغلا ىف سقنلا ءاملع تاماهساو

 , هروطت ىف خلاب رثا ء ىتييفوسلا داحتالا اهنمو ء ىرخألا لودلا ىف سفنلا
 رفاضتو ةفلتخلا ملاعلا لود ىف سفنلا ءاملع تاماهسا تراص دقل ىتح

 .(570ج14 2هز2080108ا) ىملاعلا سفنلا ملع » ملاعم زربأ نم ةيماعلا مهدوهج

 سفنلا ملع ىق تحتفت ىتلا ةديدجلا قافآلا ضعبل ٠ ىلب اميف ٠ ضرعنو

 : رصاعللاو ثيدحلا



 اكس

 : ( هيجايب ناج ) ىئامثلا ىروطتلا ءاجتالا ل١

 هيجايب ناج , رصآعملا ىرسيوسلا سفنلا ملاع لامعأو ةيرظن لثمت

 .رصاعملا ىجولوكيسلا ركفلا ممق نم ةمق لافطألا ومن روطت نع + (- 14863 )
 ملع ىف « فينج ةسردم » ىع ةزيمتم ةيملع ةسردم فلؤت تراص ثيحي

 - لافطأالل ىسفنلا ومثلا ةقيقح مامأ ةديدع قافآ نم هنحتف امو سفتلا

 ىنلا « ةيكينيلكالا ةقيرطلا » ىف نمكت هيجايب لامعا ةمظع لعلو
 هيلمعلا قايس ىف هب نومئشتي امو لافطألا ومن روطت ةقيقح ريس ىف اهجهتنا
 . ٠ ةزيمتم صئاصخ نم ةيئامتلا

 : سفنلا ملع ىف ىتييفوسلا هاجنالا - "

 نيلئامنيروطتب نيرشعلا نرقلا علطمو ريثع عساتلا نرغلا ةياهن زيمنت
 سفنلا ملع ةأشنو ٠ ىبيرجتلا سفنلا ملع دلوم : ىمورلا سفنلا ملع ىف
 ٠ فولفاب دي ىلع ىجولويسفلا

 « ايسور ىف سفنلا ملعل لمعم لوأ « فيرتخب ه سسأ ١8/6 ماع ىفف

 ٠ ملاعلا ىف ىجولوكيس لمعم لوال تلوق سيسات نه تاوتسس تس دغب ىأ
 ٠ ايسور نم ةفلتخم هازجأ ىف ىرخألا لماعملا نم ددع'ءاشنا كلذ بقعأ دقو
 نآلا عبتي ىذلا 2, وكسوم ةعماجب سفنلا ملع دهعم ءىشنإ ١146؟ ماع ىفو
 ٠ :ايسورب ةيوبرتلا مولعلا ةيميداكأ

 ١109 ماع ىف ةرم لوأل ةيطرشلا تاساكعنالا نع هتب رظن فولفاب مدق
 ىذلا ىعوضوملا هاجتالا نأ كش الو ٠ ديردمب ىلودلا ىبطلا رمتؤملا مامأ
 مولعلا دافا دق ىبصعلا زاهجلا ايجولويسفل هتاسارد ىف فقرولناب هراتخا
 دقو ٠ ىنفقثلا طاشتلل ةيبصعلا تامزن اكيملا نع ماثللا ةطاما ىف ةيسفنلا
 ءانب ىف مالكلا رودل هفاضتكاب ةميقلا ةغلاب ةمدخ سفنلا ملعل فولفاب مدق
 ىلاثلا ىراشالا ماظنلا » فولقاب رىبتعي اذل ٠ ايلعلا ةيلقعلا فئاطولا
 اديه ١» بسحف سيل « ةتدحو ةملكلا لثمت ىنلا , هممود2 ةلومقل عزهاتعست
 .« ىئتاسنالا كولسلل ىقرألا مظنملا » اضيآ نكلو « « ىبصعلا طاشنلل اديدج

 ٠ لاصتالاو ديرجتلا وأ ميمعتلا فئاظوي مرقي ثيم



 هه

 ةينيفوسلا ةسردملا سسؤم ( 1995 1895 0) « ىكستوجيف » ربتعيو
 ةسارد ىف « ىخيراتلا  ىعامتجالا لخدملا » بحاص وهو , سفنل ١ ملع ىف

 ٠ ايلعلا ةيلقعلا فئاظولا ومن

 ةيسفنلا تارهاظلا لوانت ىف رصاعملا ىتييفوسلا هاجتالا ددحنيو

 : نييساسأ قيلخدمب

 ةيسفنلا تايلمعلا رابتعا ىلع دكؤي 2« ىخيرات  ىعامتجا لخدم |
 ٠ درفلا هشيعي ىذلا ىفاقثلا عقاولل ساكعنا اهنال ء ء روطتم ىمان طاشنك

 ىجراخ وه ام نيب ةيفيظولا ةدحولا ىلع دكؤي « ىجولويب لخدم . ب
 ىف عضي هاجنا وهو , ىجولويب وه امو ىعامتجأ وه ام نيب « ىلخاد وه امو
 امك , ةيخملا تاموظنملا لكشت ىف ةيفافنلا ةيعامتجالا لماوعلا رثأ رابتعالا
 ٠ ىسفنلا طاشتلا ءارو نمكت ىتلا ةيبصعلا تامزناكيملا نع فشكي

 ةيفيظو هدحو ناسنالا نأ وهو ايساسأ اروصت ناسكعي نالخدملا ناذه
 ٠ ىئاسنالا ىسفتلا ةطاشنلا ةقيقح كلتو ٠ ةلماكتم

 : («)» سفنلا ملع ىف ىناسنالا هاجتالا ل "'

 ىف ةديدج ةكرس 11 ةطاقأخ 28370201083 ىناسنالا سفنلا ملع

 « ةنلاثلا ةوقلا ه اهنأ ىلع نايحألا ضعب ىف اهيلا اوراشأ ؛ سفنلا ملع
 ميبدقت هتياغ ٠ ىسفتلا ليلحتلاو ةيكولسلا نيب سفنلا ملع ىف طقم 6

 سفن ملع » ميدقت ىلا فدهي نأ نم رلثكأ سفنلا ملع ىلا « ديدج هاجتا »
 ايدج « «٠

 لالخ نم ء دبشي ًةطسقمأ8 1غ 02162181098 ىناسنالا هاجتالا اذه

 ىلا هثايرظن فالتخاب صفنلا ملعب لصي نأ ' ةئيصرلا ثوحبلاو ءاتبلا دقنلا

 هتسلط : ةئمجرت « نيريئيس ٠ى.: ريرحت ) ىئاسنالا سفنلا ملع : باتك رظنا (#)
 ٠ ع( ا9الا/ , ولجنالا ٠ ةرهاقلا  ىوالسلا الويف «,نيدلا زع لدا ؛ روصنم
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 ةيكيرمألا ةطيارلا تاسارد ددحتو ٠ ناسنالل ةيمويلا انتاكارداب قثوأ طابتر'

 : ىلاتلا وحنلا ىلع هرود )١( ىناسنالا سفنلا ملعل

 ةدحو وأ ةيلك وحن اهاجتا ىلوألا ةجردلاب ىئاسنالا سفنلا ملع لثمي »
 ٠ ةددحم ةسردم وأ اناديم لثمي نأ نم 7152016 04 2576201057 سفنلا ملُع

 ىف تافالتخالا مارتحا ىلاو :؛ صاخشألل ةيتاذلا ةميقلامارتحا رصاني وهو

 بئاوجلا نع فشكلا ىلا ليملاو ٠ ةلوبقم قرطك لقعلا حتفتو « هاجتالا
 , رصاعملا سفئلا ملع ىف « ةثلاث ة 3ك »  متهيو ٠ يناسنالا كولسلل ةديدجلا

 : ةمئاقلا مظنلاو تايرظنلا ىف ةليثض ةناكم لتحت ىتلا تاعوضوملاب

 ,(مزناجروألا ) ىوضعلا نايكلا , ومنلا « تاذلا ٠ راكتبالا ؛ بحلا لثم
 ,ةروريصلا« دوجولا ؛ ايلعلا ميقلا : تاذلا قيقحت ء ةيساسألا تاجاحلا عابشا

 ىماستلا , ءفدلا : ةيعيبطلا ةيجسلا « ةبحملا « حرملا ٠ بعللا * ةيئاقلتلاا

 «بعللا ىف ةلادعلا :ىنعملا , ةيلوئسملا , ىتاذلا لالقتسالا ء ةيعوضوملا « انالاب

 تاباتك ىف هاجتالا اذه حضتيو ٠ ةعاجشلا « ةمقلا ةربخب « ةيماستملا ةربخلا

 « ولسام ؛ ىئروه « نيتشدلوج « مورف « رلهوب ٠ خآ ٠ لاوجنأ ٠ تروبلوأ
 ءاملعو« رلدآو , جنوي تاباتك ىف ام دح ىلاو ' رميترف « زرجور ؛ ساكاتسوم
 موز مطموسمتوناتع هعمددسز"علم10عتقأه  انألاب ليمتهملا نييليلحتلا سفنلا

 ٠ نييرهاظلاو نييدوجولا سفنلا ءاملعو
 دبل دع د(

 نعو ملعلا روطتل ةقداص ةروص نع سفغنلا ملع خيرات فشكي !ذكع
 هتاودأو هقئاتحو هفادهأو هتفسلفل هرارقا ىف هذخاب ىذلا قالخلا راسلا

 , ناسنالا وهو هتسارد عومضوم ةعيبطلو , كلذ ىف سفتلا ملعو ٠ هقئارطو
 فرع املاو + ةددحم ةيرظن وأ اهنيعب ةسردم ىلع هخيرات لك ىف رصتقي مل
 لصي ىذلا رمآألا « هيراشم فالتخاو هتاهاجتا بعشتيو هسرادم ددعتي

 ملع ةوق نمكت هنيع ببسلا اذه ىف اميرو ٠ اهنيب ضقاتتلا دح ىلا انايحأ
 ةيملعلا ةمظنألا طسف هتيوع هل ملعك هراشتناو هرارقتسا ةعرسو سفنلا

 ٠ ىرخألا

 (1) 25مم 4مل. ة5نانعلا سا نمدوماسلاملا ]01 1171151
 مدرع ماموير : 4م ةاماعق 0] همووماوخا ودام. ول. ظلام تكاييلا

 قتتجاتما 28, 5.
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 ىناثلا لصفلا عجارم

 رت ) ٠ تاعامجلاو دارفآألا نيب قورفلا : ىلوق.نوجو ٠ ىزاتسانلا ١
 1 ةرهاقلا ( فيوس .ىفطصم روتكدو ىربخ ديس روتكد فارشاب
 ٠ 99609 . سشنلاو ةعابطلل ةيبرعلإ

 الويف : ةمجرت ) ٠ لافطألا ومن ةيجولوكيسو هيجايب ناج : درب ءادا- ؟
 5 ا9أ/إ/ ؛ ةيرصملا ولجنالا ةبتكم , ةرهاقلا ٠ ( ىوالببلا

 ٠ سفنلا ملع ىف ةديدج تاسارد ) ىكيرمألا سفنلا ملع : روصتم تعلط -
 لوألا دلحملا ( ٠ ةيرصملا ولجنالا ةبتكم . ةرهاقلا , ١91/4 ٠

 ةضهنلا راد « ةرهاقلا ٠ ناسنالا ةعيبط ىف : رافغلا دبع مالسلا دبع

 ٠ 191]/# , ةيبرعلا

 زيزعلا دبع دمحأ : ةمجرت ) ٠ كيووف دنع سفنلا ملع : لوه ٠سء٠ك
 ٠ ( 1951 « ةيوصملا ولجنالا ةيتكم « ةرهاقلا ٠ ( نامثع دمحأ ديسو

 تاساردلا ىف ىخيراتلا ىعامتجالا لخدملا : مزيشلا ىرضخلا ثاميلس --

 ددعلا ٠ ةيسفئلاو ةبوب رتلا مولعلل ةيقارعلا ةيعمجلا ةلجم ٠ ةيسفنلا

 ٠ 1915 ب لوألا

 ٠ ةفللاو ريكفتلا : ىتييفوسلا سفنلا ملع ىف : ىكستوجيف ٠ س ٠ ل  ا/

 ,3اؤالم « ةيرصملا ولجنالا ةبتكم ؛ ةرهاقلا ٠ ( روصنم تعلط : ةمجرت )

 ٠ ةرهاقلا ٠ ىعامتجالا سفنلا ملعو تلطسشجلا ةيرظن : رسيخم حالص م

 ١15951١ ٠ « ولحنالا

 ٠ روصنم تعلط : ةمحرت ) ٠ ىتاسنالا سفنلا ملع : .نيريفيس ٠.ك -ذ5

 <« ةيرصللا ولجنالا ةيتكم , ةرهاقلا ٠ ( ىوالببلا الويف « نيدلا زع لداع

 .٠ اط5الا/

 10, ظعدأنلعو, 30. 6 56 ه6 طم ةاحبعاسةلتمأم. ص 0. طك مطتموم

 - (103.) , طوييواماموأعم 0| 19885. ؟؟0ءعهاع», ةلهقك. (تاهساع 10-0

 طعم 1926, 22. 395-04
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 نا شا -

 ثلاثلا لصفلا

 يشنلا ماكف تحيل قطو ثحلعلا جهنملا
 ىملعلا جهنملاب مزتلي راص ام ردقب املع نوكي نأ سفتلا ملع قحسما دقل

 فلتخت ال كلذبو ٠ ةيسفنلا ةرهاظلا ثحبو ةسارد ىف ةيملعلا قرطلاو
 لاجم ىأ ىف ملاعلاف ٠ ةفلنخملا هنيدايمب سفنلا ملع فادهأ نع ملعلا فادهأ

 ةهيبطلا نيتاوق مهفو ٠ نوكلا ماظن فاسشتكا ىلا ىعسي ملعلا تالاجم نم

 هفدحمو ٠ اهيلع ةرطيسلا ةيفيك ةفرعمو , ةفلتخلا ةيناسنالا تارهاظلاو

 اهب ؤبنتلاو ثادحألاو فورظلا ريسفت ىف هحاجنو هتردق نم ديزي نأ وه

 ٠ اهطبمضو

 فشك قيرط نع  ريسفتلا : فادهأ ثالث قيقحت ىلا ىعسي ملعلاف

 « ةساردلاعوضوم تاريغتملا نيب وأ ةفلتخملا تارهاظلا نيب موقت ىتلا تاقالعلا

 نيبو اهريسفت دارملا تارهاظلا نيب تاقالعلا كاردا وأ طبرلا ةيلمعب كلذ متيو

 داعبأ ثالث ديدحتب متي تاقالملا داجياو ٠ اهقبست وأ اهمزالت ىتلا ثادحألا

 : اهتسارد دارملا ةرهاظلل

 ةلوهكسمربتعت ىرخأ فورظ ىلع دمتعت ىتلا ىأ ب ةعباتلا تاريغتملا )١(

 ٠ كولسلا نم ةئيعم رهاظم لثم « رخآب وأ لكشب اهعوقو وأ اهثودح نع
 تارثؤلا وأ ثادحالا وأ فورظلا ىهو ب ةلقتسملا تاريغتملا (0

 تاريغتملاثودح نع ةلوؤثسملا وأ ء ةساردلا عوضوم ةرعاظلا عوقو نع ةلوثسملا

 « ةعباتلا

 تاريغتملاْب موقت ىتلا ةّيفيظولا ةقالعلا ىهو  ةطيسولا تاريفتملا ()

 ثالثلا داعبالا هذهبو ' ىرخأ ةيحان نم ةلقتسملا تاريغتملاو ةيحان نم ةعءباتلا

 ثداوحلل روصت ترجم ةهنوك ىدعت ال ىذلا ريسفتلا ىلا لصوتلا نم نكمتت

 ٠ اناكمو انمز تمزالت فيك ثادحألا وأ
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 درجمب مئقي ال ملاعلا نأ كلذ  ٌقبئتلا وهف ملعلل ىناثلا فدهلا امأ

 ةقيرطلاب ابنتي نأ اضيأ ديري لب , تارهاظلا رسفت تاميمعت ةغايص
 قابطنا روصت ىئعي ؤبنتلاف ٠ لبقتسملا ىف ميمعتلا اهب لمعي فوس ىتلا
 ميقن ثيح . ةديدج ىرخأ فقاوع ىف ةماعلا ةدعاقلا وأ نوناقلا وأ ميمعتلا

 ىلع ءانب العف اهدوجو نه ققحتلا لهسلا نم سيل ةديدج تاقالع عقاولا ىف
 ٠ اعدحو ةيضاملا انتامولعم

 ىلا لوصولل حفاكي ملعلاف ٠ ملعلل ثلاثلا فدهلا طسبسضلا لتميو

 لب « ؤبنتلا دح دنع فقي ال ثيحب ةعيبطلا نيناوقل قيمعلا مهفلا نم ةجرد
 ةعيبطلا ىوق طبضف ٠ ثادحألاو تارهاظلا طبض ىلع هتردق نم ديزي

 ىف قمعب صوغي وهف ٠ ملاعلا هيف عمطي ام مظعأ انب ةطيحملا تارهاظلاو
 اضرتفم , اهتببس ىتلا ةنيعملا تاقالعلاو لماوعأ'ا فاشتكال ةرهاظلا ةعيبط

 نأب ؤبنتلا ىلع هتيعت , ةعيبطلا ىف قاسنالاو تابثلا نم ةنيعم ةجرد دوجو
 ةلعماش ةفرعم هعوضوم فرعي نأ دعبو ٠ ةيناث ثدحي نأ لمتحي ةره ثدح ام

 اهجلاعيزأ هيلع ىغبني ىتلا ةئيعملا لماوعلا فاشتكا ىلع ارداق حبصي . ةقيقد

 ىتلا ىه ةفرعملا هذه ٠ ةبوغرم ريغ ةلاح عنمي وأ هيف ابوغرم ائيش ققحي ىكل
 ةسيداملا هب ةطيحملا ةفلتخملا تارهاظلا ىف مكحتلا ىلع ناسنالا تدعاس

 ٠ ةيناسنالاو

 عمجلال حي ثيح 2 فادهألا هذه قيقحتي مازتلالا ىنعي ىملعلا جهنملاو

 جهنملا ناسنالا مدختسي امدنعو ٠ ملظنملا ريغ عيمجتلا لحم قئاقحلل فداهلا

 ريكفتلاب :فرعي اميف كمهنيو « ءارقتسالاو طابنتسالا نيب كرحتي هناف . ىملعلا
 )19٠١( « ؟ ركفت فيك » هباتك ىف ( ىويد نوج ) للح دقو ٠ « ىلمأتلا
 تاوطخ زيمن نأ عيطتسنو ٠ لمأتلا ريكفتلا ىف ةنمضتملا طاشنلا لحارم

 : قاتلا وحنلا ىملعلا جهنكلا

 ةبوعص وأ ةريخ وأ ةبقع ناسنالا هجاوي ذا : ةلكشملاب روعشلا )١(

 ةبوعص هجاوي وأ “* بولطملا ضرغلا ىلا لوصولل ةليسولا هصقنت دقف « ةئيعم
 ٠ مقوتم ريغ ثدح ريسفت نع زجعي وأ « نبعم عوضوم صئاصخ ديدحت ىف
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 * ةقد رتكأ لكش ةلكشم ديدحت ىلع هدعاست

 قئاقحللةيئدبملا ةساردلا نم : ضورفلا : ةلكشملل لولح حارتقا (؟)
 هذه ىمستو ٠ ةلكشملل ةنكمملا لولحلا لوح ةيكذ تانيمختي ناسنالا موقي
 - ةلكشماتببس ىتلا قئاقحلا ريسفتل اهمدقي ىتلا تاميمعتلا وأ  لولحلا
 ٠ ضورفلا

 _ ناك اذا هنأ ناسنالا طينتسي : ةحرتقملا لولحلا جئاتن طابتتسا (5)

 ٠ ةنيعم جئاتن هيلع بترتت فوسف احيحص ضرف لك

 ثحبي نأب ٠ ضرف لك ناسنالا ربتخي : ايلمع ضورفلا رابتخا ()
 وأ العف تثدح دق دق صضورفلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا نأ تبتي ظحالم ليلد نع

 ةظحالمللا قئاقحلا عم قفتت ضورفلا ىأ فرعي ةيلمعلا هذهبو ٠ اهثودح ىغني
 ٠ ةلكشملل ةباجا قدصأ مدقي ىلاتلابو

 هارقتسالا لمعي فيك هذه ( قمأتلا ) ىملعلا ريكفتلا تاوطخ حضوتو
 دهبي ءارقتسالاف ٠ ةقيقحلا ىلا امهب لصي ملعلل نيحالسك طابنتسالاو
 اهيلع بترنت ىتلا ةيقطنملا جئاتنلا فشتكي طابئتسالاو ,٠ ضورفلا نيوكتل
 ةيئاث ءارقتسالا دوعي مث قئاقحلا عم قفتت ال ىتلا ضورفلا دعبتسي ىكل
 نيب رارمتساب ثحابلا لقنتي اذكهو ٠ ةيقايلا ضورفلا قيق قيقحت ىف مهسيل
 قلاقحلا هذه رسفتل ( ضورف ) تاميمعت رادصا ةلواحمو قئاقحلا عمج

 قدص رابتخال قئاقحلا نم ديزه نع ثحبلا مث ضورفلا جئاتن طابنتساو
 ٠ اهب ةقثلا ٍنكمي ةفرعم ىلا لصي ىتح ضورفلا

 : سفنلا ملع ةيملع

 ةسارد اهب متي ىتلا ةقيرطلا وأ جهنلا نذا وه سفنلا ملع ىف ملعلا
 ام عم اساسأ قفتي قروطو تاءارجا نم سفئلا ملع هانبتي امو ٠ كولسلا
 تتبئا دقلو ٠ ةفرعملا. لع لوصحلا ىف بيلاسأ نم ىرخألا مولعلا همدختست
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 ىف تتبثأ املثم « سفنلا ملع ىف ةيلعافو احاجن تاءارجالاو قرطلا هذه

 ىودجو ةيلعاف ىدم ددحت نيزاوم وأ تاكحم دع ةمثو ٠ ىرخألا نيدايلا

 : ىمهو 2٠ ةيجولوكيسلا ةفرعملا ميظنتو تامولعملا عمج ىف ةيملعلا قرطلا

 ٠ طبضلا . ةيراركتلا , ةيسايقلا « ةيؤبنتلا

 تاذ تامولعملا نوكت : م:ءعةنءاهطأانا7 ؤبنتلا ةيناكما وأ ةيؤبنتلا

 ليبس ىلع . دجو دقل ٠ كولسلا نع ةقيقد تاؤبنن ىلا ىدؤت تناك اذا ىودج

 ءاكذلاتارابتخا حئانن ىلا ادانتسا ىلععلا رمعلاب ةصاخلا تام ولعملا نأ . لانملا

 ٠ مهتسارد ىف لافطألل ىبسلا حاجنلاب ةقدلا نم ةريبك ةجردب بنتن نأ نكمي

 نأب قدصلا نم ةريك ةحردب ؤبنتلا نكمي هنأ ةديدع تاسارد نم ح.:١1 دقو

 وأ ذبنلا ىلع موقن ىنلا ٠ لافطألا ةئشنت ىف ةيدلاولا سيلاسالاو تاهاحب الا

 , ةدئازلا ةيامحلاو ليلدتلا وأ طغضلا وأ تعزتلا وأ ةوسقلا وأ لامهالا

 لافطألا ىدل ةيصخشلا تابارطضاو ىسقنلا ضرملا ضارعأ ومن ىلا ىدؤت

 « لجرلا وبأ لفطلا ٠ نأ ررقي ىذلا أديملا لعلو « ةبلاتلا مهومت لحارمه ىف

 ىلا ىدؤب ةلوفطلا ىف ةئشنتلا نم انيعم اجذومن نأب ةيؤيننلا هذه نع ربعي
 كلذ حضتيو , دشرلا ةلحره ىف ىلجتي نيعم جذومنب درقلا ةيصخش لبكشت

 ىلع دكؤي ىذلا , ( لفطلا نع شتف ) سقنلا ملع ىف ىجالعلا أدبملا نع اضيأ
 ةايحلا جذومن ىف : رغصلا ىف نمكت ربكلا ىف ةبصخشلا بارطضا رهاظم نأ

 ٠ ىلوألا ةتاوئسس ىف لفطلا هشاع ىذلا

 ؤبنتلا ةيناكعا وأ ةيؤدتلا نأ حضتي ٠ ريثك اهريغو ٠ ةلثمألا هذه نم

 قرطلاب ةعمجتملا تامولعملا ساسأ ىلع . ةيسفنلا ثادحألاو تارهاظلاب

 ةفرعملا ماظن ىف ةقثلل ىساسأ كحم « ةيملعلا بيلاشألاو ءارجالاو

 تامولعملا هذه مؤالت ىدم  اضيأ ةقثلا هذه تاكحم نمو ٠ ةيجولوكيسلا

 تامولعملا هذه له ٠ ( الثم ةيرظن ىف ) تامولعملا نم عسوأ ماظن ىف ةعمجتمللا

 نم ,ملعلا هيلا لصوت ام دكؤتو معدت ىحم له ؟ انتفرعم ىف تاوجف دست

 ؟ ماظن

 ىف كحملا ادمح ىنعيو : 262811811127 ,سابقلا ةيناكما وأ ةبسايقلا

 نيعتت ىتلا ةجردلا « اهنم ةعمجتملا تامولعملا لعو ةيملعلا ةقيرطلا ىلع مكحلا



 نيحضاو اققحتو افرعت يسايقلا اذه بلطتيو ٠ ةقدب ميهافملاو تاحلطصملا اعدنع

 ٠ قفحتلاو فرعتلا سفنب اضيأ
 ةيمومع ىلا ريشتو : ”>60ءوةطف1ن راركتلل ةيلئاقلا وأ ةيراركتلا

 تحت ةيناث ةرم ثدحت فوس لهو ةتباث هقالعلا لمه ٠ تمن ىتلا تاظحالملا

 نابث سايق نكميو ؟ ءاوشع ةطبخ وأ ٠ ضراع ثداح اهنأ مأ . فورظلا سفن

 ٠ ةلفتسم ىرخأ فورظو فقاوم ىف تاظحالملا كلن راركن ةطساوب تاظحالملا

 لماوعلا ددع لزتخت ىتلا ةقيرطلا كلن وهو : ءهمصاتما مكحتلا

 اذا ام ىري نأ ىغبني ثحابلا نأ كلذ ىنعبو ٠ ظحالم كولس ءارو نمكت ىتلا

 دق كولسلا كلذ ىف رثؤن دق ىنلا ةماهلا لماوعلاو طورشلا « لك ه تناك

 تاريغتملا لك لوانتي نأ ةيحان نم ميطتسي ال ثحابلاف ٠ اهفصوو اهئييعب مت

 تاريغتملا هذه طبض ىلا ىعسي ىرخأ ةيحان نم وهو « ام ةرهاظ مكحن ىتلا

 ٠ةفلتخملاكشأو تاجردبو رخآلا ضعبلا لاخداو اهضعب لزع ىلاو . لماوعلاو

 نم للاتلاباهيلع بترتي امو ( ةلقتسملا تاريغتملا ) تالخدملا ىف مكحللا ىأ

 تاريغملا ) تالعافتو تايلمع نم امهنيب عقيب امو ( ةعباتلا تاريغتلا ) تاجرخم

 ٠ ( ةطيسولا

 ىلع ةعمجتملا تامولعملا ةيلعافو ىودج سايق نكمي ةعبرألا تاكحملا هذهب

 ىقو ٠ ةقيرط نم رثكاب ةيملعلات اءارجالاو بيلاسألاو قرطلا مادختسا ساسأ

 لوصحلا متي ىتلا تامولعملا عمج فصول مساك اضيأ ملعلا مدختسي كلذ

 ةراشالل « « ملعلا د حلطسصم مدخ سي مث نمو ٠ قرطلا هذه ةطساوب اهيلع

 تامولعملا عمج ىلاو ةديفملا تامولعملا ىلع لوصحلا ىف ةمدختسملا قرطلا ىلا

 ٠ لعفلاب تدجو دق ىتلا ةمظنملا

 سفنلا ملع ىف ثحبلا قرط

 ةددعتملاو ةبكرملا ةيسفنلا تارهاظلل مهنوانت ىف سفنلا ءاملع كمتعي

 اقفو اضيأو هفورظو هعوشضومو ثحبلا ةعيبطل اقفو ددعتت ةعونتم قرط ىلع
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 هتريصبو ىملعلا هقوذو ثحابلل اقفو اضياو ةفورظو ةعوضومو ثحبلا ةعيبطل

 : نيتثف ىلا سفنلا ملع ىف ثحبلا قرط ميسقت نكميو ٠ ةينفلا

 ةجلاعل ثحابلا امذختي ىتلا ةمظنملا تاوطخلا ىنعتو ٠ ةماع قرط (1)

 « ةجيتن ىلا لصيىتح اهعبتتو ىكولس ثدح وأ ةيسفن ةرهاظ وأ ةلكشم
 ٠ تامولعملا عمج تاودأ ىو ةصاخ قرط بل

 ديتعيو اهنيب اميق لخادتت ام اريثكف ثحبلا قرطل فينصتلا اذه مغرو

 0 ىملعلا جهنملا راطا ىف ةقبرط نم رثكأ لع ثكحب'#

 ةماعلا قرللا  الوا

 ةيتاعمنا هقيرطلا )١(

 ةهاممقمةهانمد ناطبتسالا ىلع 80206476 60804 ةيتاذلا ةقيرطلا موقت

 * نييتاذلا لمأتلاو رظنلاب تارهالظلا لوانت ىف

 نرقلا فصتنم ىتح دئاسلا جهنملا ىه ةيئاطبتسالا ةقيرطلا تناك دفلو

 لخاد ىرجبي امل درفلا لمأت ثحبلل ةقيرطك ناطبتسالاب ذصقيو ٠ رع عساتل.
 ةقيرط صخلتتو ٠ ةيروعش تايلمع نم اهيف رودي ام نطبتسي ىذلا هسفن
 راكفآ نم هلخاد لمتعي ام فصي نأ صخشلا نم بلطي نأ ىف ناطبتسالا
 جهنملا اذه مدختسا دقو ٠ ريسفتلا وأ ليلحتلاب اهل شرعي نأ نود رعاشعو
 هيئنبا ىطعأف ىلاحلا نرقلا لئاوأ ىف « هينيب ديرفلا » ىسئرفلا سفنلا ملاع
 وأ امهتايلمع فصو ايهيلا بلطو اهالحتل لئاسملا ضعب (اماع ١5 2ا١؟)
 ؟ كاذ وأ ءىثلا اذع ىف امتركف لع امهلاس ثناكو , لحلا ءانثآ امهتاربخ

 دوجو اتركنا دقو ؟ امكيسفن ىف همسا امتلق وأ هروصت امتلواح وأ هامتيار لع

 لدج لحم روص نودب ريكفتلا ةلكشم تناكو , تالاحلا نم ريثك ىف روصلا
 ٠ كاننآ عازنو

 ٠ اهلخاد رودي ام ةدهاشمو هتاذ لمأت قي رط نع هسفنب هرعاشمل ناسنالا ةسارد ناطبتسالا جهنمب دصقي نذا
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 « ديه ىرنه » ىزيلجنالا ملاملا عطق دقف ناطبنسالل رخآ لاثمكو
 لجس ذهأو , ىرسيلا هدي ىف باصعالا رخآ ىجولويسق ملاع ةدعاسمب

 ٠ ةيلخاد رعاشم نم كلذ ىلع بترت ام ىنميلا هديب

 مارتحالاب ىطخت الو لب « دقن عضوم نوكد ام ارينك ةقيرطلا هذع نكلو
 : ةيلاتلا بابسألل ةيملع ةعيرطك

 ٠ ركفلل ةقداص ةآرم تسيل ةغللا نا (1)

 , ىتطابلا لماتلاب مايقلا ىلع مهتردق ىف مهنيب اميف سانلا فلنخي (ب)
 ةيروعشلاو ةيلقعلا مهتايلمعلمأتب مهمايق دنعىسانلا ضعب دجي الق

 * رخآلا ضعبلا امهدجي نيتللا حوضولاو ةلوهسلا سعن

 دهجلاو تقولا نم ريثك ىلا جاتحيو قيفحتلا بعص حهنملا اذع نا (ج)
 ٠ هيلع بيردتلل

 هلاوقأ ىف ارثاتم نوكي اينطاب المأن لمأتي ىذلا صخشلا نأ (د)

 «٠ ةقباسلا هتاربخو هتامولعمب

 هسفن سردي نأ  ةريثك تالاح ىف  درفلا ةعاطتسا ىف سيل (ه)

 رثؤيس ريكفتلا نال ةداحلا تالاعفتالا تالاح ىف ةصاخو هسفنب
 ةيروعشلاة ب رجتلا بحاص صخشلا ناف كلذك + لاعفنالا ةلاح ىلع

 «ةيروعشلاةتايحل ةرشابملا ةفرعملا وأ قيقدلا فصولا ميطتسي ال

 تايلمعلا ىلع !ءوض ىقلي نأ ادبأ نكمي ال ىتاذلا ناطبتسالاف

 نأ امكف ٠ مهفلاو ريكفتلاو ر.كذتلا ىف ةلخادلا ةدقعملا ةيلقعلا

 كلذك 2 ةدرجملا نيملاب هتيؤر نكمي ال ةداملل ىرذلا نيوكتلا

 وأ رظنلاب ىرت نا نكمي ال ةيسفنلا تايلمعلا ةيكيمانيد ناف
 ٠ قلخادلا لمأتلا

 ملعلل اساسا حملصت ال ىتلا ةيدرفلا تالاحلا ىلع جهنملا اذه دمتعي (و)

 ةيلقعلا ةلاحلا نأ ثيح ماع نوناق ىلا اهنم لوصولا نكمي الو

 ٠ اهبحاص ريغ اهلماتي نأ عيطتسي الام صخش دنع دجوت ىتلا



 - ةلمللاد

 ١ داو كلاودارفألا و لافطألا وتانا ويحلاىلعجهنملا !اذهقيبطت حلصي ال (ز)

 ىلع هيرجت نأ بجي ناسنالا ىلع هبرجت نأ عيطتست ال امف

 سفنلاملع امهب متهي ناتثف ذاوشلاو لافطألا نأ امك ٠ تاناويحلا

 امهب ةصاخ تامولعم لع لوصحلا ىف امهيلع دمتعي نأ نكمي الو

 ٠ ناطيتسالا جهنم قبرط نم

 , هينيبو رتشنتو زليم ب ىلع ناطبتسالا جهنم روطت دفق اذه عمو
 ةبجوم نتارابتخا لمعو ةلئسأ ميظنت لثم ةديدج لاكشا ىف قبطي ذخاو
 كلذبو ٠ هينيب لانئم ىف ةراشالا قبس امك ةيلحادلا مهرعاشم ةفرعمل دارفألل

 ٠ ناطيتسالا قيرط نع ةيعوضومو ةمام قئاقح ىلا لصوتلا نكمأ

 ىتاد وه ام نيب اعطاق الصاف ادح مضن نأ عيطتسن ال اننأ عقاولاو

 : ىملعلا لمعلا لحارم لك ىف لخادتت نأ داكت ةيتاذلاف ٠ ىعوضوم وه امو
 لزع وأ دييحت وأ ديدحت وأ , عقاولا ديرجن نم هب موقن اميف ةيتاذلا لجتت »

 وأ 2 ةادألا مثالي ىتح . سايقلل هعاضخا نكمي ىتح ايعانص عقاولا نم بناج

 عقاولل لواتن ىأ نا ٠ ةيرظن وأ ىأر وأ ةركف نم اعءارو ام ةادالا لبق مئالبإ

 حضتتو ٠ ىتاذ لخدت نم ولخي ال ةيعوضرملا ثحبلا تاودأ نم ةادأ قفو

 ةصلاخ تسيل ةيعوضوملا تاودألاف ٠ ”اهرايتخاو تاود الا ءانب ىف ةيتاذلا
 ء.دقتعن نأ بحن امك ةيتاذلا نم ةأربم تسيلو ٠ بسحن دق امك ةيعوضوملا

 نم انيديأ نيب عمضت ام عم لماعتلا ىف الو « اهقيبطت ىف الو , اهميمصت ىف ال
 مهدنع نزاوتت نوثحاب انيدل نوكي نأ كلذ ,بلطتيو ٠٠٠٠ تامولعم نم
 ىف اهناو 2 اهتاودآو ةيعوضوملا ناش نع لالقالاب ال ٠ ةيتاذلاو ةيعوضوملا
 ٠ ةيئاذلا حاضناب نكلو 2 ىئاسنالا مدقتللو ملعلاو ركفلل ريبك بسك اهتاذ

 ءىش لكل فرعت ىتلا ةيتاذلا ىمع ىملعلا ثحابلا دنع ةجضانلا ةيتاذلا »

 ءاوس 0 «ناوقو هصقن ء هدودح-و هادم « هتردقو هرماق هيولسأو ملعلا جهنم ىف
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 ةيبيرجتلا ةقيرطلا (؟)
 .تائامضلا سس فنلا ملع ىف ةنووجه وز س عساها 866600 ةيبيرجتلا ةقيرطلا لثمتو
 الالقاو ةيعوضوملا أديل اقيفحت .اهب ليخألا ىلا ثحابلا ىعسي ىتلا تاءارحالاو
 ٠ اهططشو اهثئاوعأآو ةيتاذلا ءاطخال

 , ةلاح ديدحت وأ « فقوم فصو درجم دنع ىبيرجتلا ثحابلا ففي ال
 ىلع هطاشن رصقي نأ ىم الدبو ٠ ةلاحلا روطن و ةيضاملا ثداوحلل خيرانلا وأ
 تحت ؛ ةنيعم لماوع ةجلاعمب ادماع موقي , دوجوم « وه ام ٠ فصوو ةظحالم
 وأ ةلاح ثودح « ةيفيك ٠ نم ققحتي ىكل « اقيقد اطبض ةطوبمضم طورش
 نع زيمتي امك  بيرجتلاف ٠ اهئودح « بابسأ » ددحيو ٠ ةنيعم ةثداح
 ةظحالمو , ام ثدحل ةددحملا طورشلل طوبضمو ديعتم رييغت وه  ةظحالملا
 ص ع اة نيلد ناف ) اهريسفتو هتاذ ثدحلا ىف ةجتائلا تاريغتلا
 .٠ ( ؟1/ا

 عجرتو ٠ تالكسملا لح ىف اهمادختسا نكمي امدنع كلذو 2 اهب قوثوم ةفرعم ىلا لوصولا ىف ةيافك لئاسولا رثكا ةيبيرجتلا ةقيرطلا ربتعنو
 طورشتحت تاظحالملا راركتب حمست اهنأ : بابسأ ةدع ىلا ةقيرطلا هذه ةيافك
 ٠ نيظحالمللا نم ريثك ةطساوب تاظحالملا قيقحت رسسب اذهو ٠ ايلمع ةدحاو
 ٠ ىف طقف دحاو طرش ىف ريغي نأ نم ظحالملا نكمي هنأ « ىناثلا زابقعالاو
 اهو ٠ ةريبك ةجردب ةتباث ىرخألا طورشلا عيمج ىلع ىقبيو « تقولا سفن
 نكمم وه ايم ربكآ ةقئو ةعرسب , ةجيتنلاو ببسلا تاقالع ليلحتب انل حمسي
 رسفي ىأ  هفادهأ ققحي نأ ملعلل ناك اذاو *٠' ةطوبضم طورش تحت
 تاقالعلا فاضتكا نم هل دب الف  تادحالاو كولسلا ىف مكحتيو أبئتيو
 , براجتلا نوممصي نيذلا نيثحابلا ناف كلذلو ٠ تارحعاظلا نيب ةيببسلا
 عمتجملا ىلا نومدقي « ةنيعم جئاتن ىلا ىدؤت ىتلا بايسالا نع فشكلا فدهب
 ٠ ( 097 ص « نيلاد ناف ) ةيمعالا ةغلاب تامدخ

 ةصاخ ١4 نرقلا فصتنم ذنم سفنلا ملع ىف ةيبيرجتلا ةقيرطلا تأدب
 ىف اينالاب جزبيل ىف سفنلا ملعل لمعم لوأ « تئوف ٠ اقثأ نيح اينالأ ىف



 اذسل ٠ ةيعيبطلا مولعلا داوسب هناكم قدخاي سفتلا ملع أدبو ٠ 1414 ماع

ةيبيرجت ةسارد كولسلا ةسارد ىف ذخأو ثحبلا ىف اهجهنم راعتسا دنغ
 مزتلت ا

 ١هب ٌؤبنتلاو هيف مكحتلاو كولسلا طبض دصقب كلذو ٠ ىملعلا جهنملا تاوطخيب

 اذهب دصقيو « ىعوضوملا جهنملا وأ ةبرجتلاو ةظحالملا جهنم رهظ اذهبو

 طيحي امل ةبسنلاب تاكرحو تاءامياو  طافلآ نم ريغلا كولس ةظحالم جونللا

 ةطوبضمو ةيعوضوم ةرهاظلا ةظحالملا نوكت انهو ٠ ةيعيبط فورلط نم مهب

 ةظحالملا نيب ةقيرطلا هذه كلذب عمجتو ٠ ةيكحم تاءارجاو تاودأو تالآب

 : ةينآلا تاوطخلا ىف ةيبيرجتلا ةقيرطلا صخلتتو ٠ ةبرجتلاو

 ملاع ظحالي ثيحب : ثحبلا عوضوم ةلكشملا ديدحتو ةظحالملا )١(

 ديري ىتلا ةلكشملا ددحيو « ام فقوم ىف لعفلا كولسلا سفنلا

 انمامتعا هيجوت ىف ةلكسملا ديدحت اتديشو ٠ اهريسفتو اهتسارد

 ٠ ةئيعم قئاقح وحن

 هديدحتو ةظحالملاب همايق دعب سفنلا ملاعىدل نوكي :. ضورفلاضرف (؟)

02 

 هوعديو ٠ لح نمهلث حبي. عوضوم وأ ةباجا هل ديري لاؤس ةلكشملل
 « اهيلع بيجيو ةلسئسأ هسفن لاسي نأ ىف ريكفتلا ىلا اذه

 ىلع ةباجالا نيمخت لواحي نأ ىأ « ةفلتخملا بابسالاإ ضرعتسيو
 ثحابلاهيقلي ارمأ سيل عونلا اذه نم ضورفلا ضرقو ٠ هلاؤس
 هتالامتحاو ىضرف لك نزو دعب هضورف ضرتفي لب ء هنهاوع ىلع
 ساسا دوجو نود هضورف ىضرف اذاف'٠ قئاقح نم هيدلام ءوض ىف
 هضرف اهب دضعي ىتلا قئاقحلا ىضعب دوجو نودو ةحصلا نم
 امهدناسُي ال ةيئاوشع تاطبخ .ىوس ضورفلا هذه نكت نلف
 ٠ ملعلا

 وأ ديؤت دق ىتلاو : ةلكسملاب ةقلمتملا قئاقحلا وأ تامولملا عمج

 ةقيرط ةلكشملا ةعيبط ددحتو ٠ هيلا انبهذ ىذلا ىضرفلا ضحدت
 اهعمج مث ىتلا تامولعملا نم دكاتيو قئاقحلاو تامولعملا هذه عمج

 * ببسلاو لصالا وه الثم لماوملا نم الماع نأ



 ةئكمملا ةفلتخللا براجتلا ءارجاي كلذو : ضورفلا ةحص رايتخا ()
 لمعملا لسخاد نوكت نأ انه براجتلاب دصقي الو ٠ قيقحتلا

 ةعسيبطلا لماعم ىف ةمدختسملا تاودألاك تاودأ مدختستو

 فلتختةيناسنالا مولعلاو سفغنلا ملع ىف ةبرجتلا ناف * ءايميكلاو

 ٠ كلذ نع

 مكحي ىذلا نوناغاا عمضو وأ ةيرظنلا فاشتكا ةلحرم ىتأت مث (ه)

 ٠ ةرهاظلا

 دكاتلا نوثحابلا لواحي نأب جئاتنلا ىرغت دقو': جئاتنلا قيقحت (1)
 «ةرياقشم فورظ وأ ةيباشم فورظ ىف ةيرجتلا ةداعاب اهتحص نم

 سايقةلواحمل كلذو , ةيبيرجتلا ةغيصلاب سفنلا ملع غبص حضتي اذهبو
 هتارابتشالاو تاءارجالاو تاودألاو ةزهجالاب ةنامتسالاب ىفاسنالا كولسلا

 هيراجتلا ءارجا دنع اهتاعارم ىشبثي تارابتعا ةيئو ٠ براجتلا. ءارجابو ةفلتخملا

 : اهتيب نم سفنلا ملع ىف

 * ةيرجتلا اهيف ىرجت ىتلا طورشلا وأ فورظلا ديدحت  الوآ

 نود تاعامجلا ىدحا كرتو رثكأ وأ ةعامج ىلع ةبرجتلا ءارجا  ايناث
 ةعامجلا جئاتن نيب نراقت نأ ةياهنلا ىف عيطتست ثيحب اهيلع براجت ءارجا
 ٠ ةبرجتلا اهيلع ىجت مل ىتلاو ةيرجتلا اهيلع تيرجأ ىتلا

 .ىذلا نسحتلا نيب ةنراقملل « وردوو » اهارجا ىتلا ةيرجتلا كلذ لاثم

 رعشلا ظفح ىف ىلآلا نيرمتلا درجم لع دمتعت ىتلا نيصوحفملا ةعومجسم هزرحت
 مم نيرمتلا ةرتق سفن اهل ىطمت ىرخإ ةعومجمو , ىنعملا ةميدع عطاقملا وأ
 * ديجلا ظفحلا ىف قرطلا نسحأ حرش

 دنع اهعيمج تربتخا ٠ تاعومجم ثالث ىلا ةبرجتلا ىصوحفم مسق دقو
 ةيناثلاو ىلوألا ناتعومجملا ترمتساو ظفحلا ىلع اهتردق ديدحتل ةبرجتلا ءدب



 ب و؟

 نود نرمتتو ظفحت ىلوألا ةعامجلا تناك عيباسأ ةعيرأ ةدمل نيرمتلا يف:

 ظفحلاب ةصاخ تاداشرا ىقلتت ةيناثلا ةعامجلا تناك امنيب , ةئيعم تاداشرا

 تاعامجلاتربتخا مث ء ٌةرتفلا هذه لالخ ةثلاثلا ةعامجلا نرمتت ملو ٠ نيرمتلاو

 : ىلي اميف صخلتت جئاتنلا تناكو عيباسأ ةعبرأ ىفم دعب ةئالثلا

 تاداشرا قلنت مل ىتلا ةعامجلا ةردقم ىف نسحت ىأ رهظي مل (0)

 تضفخنا ىأ ىبلس لاقتنا ثدح سكعلا لعلب ء ظفحلا ىف ةصاخ

 « ةماع ركذتلاو ظفحلا ىلع اهتردق

 امدقت ظفحلا ىف ةصاخ تإداشرا تقلت ىتلا ةعامجلا تمدقت (؟)

 ٠ اظوحلم

 ىو ) بيردت ىأ ىقلتت مل ىتلا ةعامجلا ىف نسحت ىأ رهظي مل (؟)

 ٠ ( ةطباض ةعامج

 ةيلمع نع الضف تاهيجوتلاو تاداشرإلا ةيمعهأ ىلع ةبرجتلا هذه دكؤتو

 ٠ درفلا هب موقي ىلاتلاب رخآ لمع ىأ ومن ىفو ظفحلا ةيلمع ومن ىف ةسراملا

 لمعلا ةجيتن ةفرعم ؟ لضفأ امهيأ فرسي نأ سفن ملاع دارآ : رخآ لاثم
 ٠ هلك لمعلا نم ءاهتنالا دعب ام ىلا ةفرعملا هذه ليجأت مأ ةرشابم هلادأ دعب
 طوطخ مسر مهنم بلطو مهنويع بجحو دارفالا نم تاعومجم ثالثب ءاجغ
 اهتالواحم ىف ىلوألا ةعومجملا كرت دقو ٠ تاصوب ثالث اهئم لك لوط ةميقتسم
 ةجيتن فرعت تناكف ةيناثلا ةعومجملا امأ ٠ اهلمع ةجيتن نع تامولعم ىأ نود
 اهلمعةجيتن فرعت ةئلاثلا ةعومجملا تناكو ٠ ةلواحم لك دعب ماع لكسب اهلمع
 نأ ةجيتنلا تناكو' ٠ ةيلاتلا ةلواحما ىف اطخلا ىثالتت ىكل ةكرح لك دعب
 . ام دح ىلا تحجن دقن ةيناثلا ةعومجملا امأ « امامت تلف لوألا ةعومجملا
 <« امامت تححجن دقف ةثلاثلا امآ

 ةفرعملا ةيمعأ نم اهتقباسس٠ هيلع تدكأ ام ىلع ةساردلا هذه دكؤتو
 مهع اما « اهب مايقلا بلطي ىتلا لامعألا ءادآ ىف ميلسلا هيجوتلاو ةطوبضملا
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 ومدلا مدع ىلاو ةيئاوشملاو طبختلا ىلا الا ىدؤي الف هيجوتلا مدعو حوضولا

 ٠ رخاتلا ىلا ىدؤي مل نا مدقتلاو

 , ةريغص تاعامج ىلا ةساردلا ةتيع مسقت براجتلا ضعب ىف  اتلاث

 فورظ نع ةفلتخم فورلل تاعامجلا كلت ىف ةعومجم لك عاضخا نكمي ثيحب

 هذه نم لك رثأ ىلع فقن نأ عيطتسن كلذبو ىرخالا ةريغصلا ةعومجملا

 ( 1559 ٠ تياوع و تيبيل ) ةيرجت كلذل لاثمك درو: فوسو ٠ لمارعلا

 ٠ ( ةفلتخملا ةيعامتجالا ءاوجالاو ةدايقلا ) نع

 نم ةعامج لك نوكتتو « تاعامج ثالث تنوكت براجتلا نم ةعومجم ىف
 نكمم ردق ربكأب  تاعامجلا تلثامت دقو ٠ ةرشاعلا نس ىف دارفآ سمخ

 ىف كلذكو , ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسملاو ةيمسجلا تاغصلاو ءاكذلا ىف
 ثالث مادختساب ةفلتخم ةيعامتجا ءاوجأ ةثالث ريفوت متو ٠ ةيصخشلا تامس

 ىطارقوتوألا ىعامتجالا وجلا : ةينآلا سسألا ىلع ةدايقلا بيلاسسأ نم عاونا

 ىطارقميدلا ىعامتجالا وجلا , ةيطارقوتوأ ةدايقب اطابترا ( ىروتاتكدلا وأ )

 ٠«ةيوضوف ةدايقب اطابترا ىوضوفلا ىعامتجالا وجلا , ةيطارقميد ةدايقب اطابترا

 ٠ ةميقلا ةغلاب جئاتن نع براجتلا هذه تضخمت دقو

 لمن : ةباجتسالا نم نيحضاو, نيعون ىلا ىروتاتكيدلا وجلا ىدأ دقلف
 اريبك ادامتعا ةعضاخلا ةعامجلا ترهظأو ' يئاودع طمنو ٠ مضاخ أ هيلب

 ةعامجلا ترهظأ نيح ىف « لمعلا ىف ءدبلل دادعتسا ىأ دبت ملو دئاقلا ىلع

 وحن ناودعلا اذه نم ءزج.هيجوت عم اهدارفأ وحن ايئادع اكولس ةيناودعلا

 ٠ دئاقلا

 فقده وحن اعم لمعلاو مهنيب لعافتلاو ةعامجلل ةيونعملا حورلا امأ

 ةيطارقميدلا ةعامجلا ىف نوكي ام رثكأ ناكف ةيعامجلا تاذلاب روعسلاو كرتسشم
 اهمادختسا نم رثكأ ةيطارقميدلا ةعامجلا دارفأ ىدل (نحن) ةملك ترهظ ثيح

 امك . ةيروتاتكدلاو ةيوضوفلا ةعومجملا ىددل حضو امه رثكأو ( انأ ) ةملكل
 * لقأ رمذتو رثكا دو ىلع ىوطني ناك ىطارقميدلا وجلا نأ

 ةعامجلا ىف رركتت ءاضعإلا نم ءالمزلا وحن ناودنلاو مبطلا ةدح تناكو
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 ةلسلسلا ىف رهظو ةيطارقميدلا ةعامجلا نم رثكأ ةيوضوفلاو ةيروتاتكيدلا
 صاخشألا نيب رتوت ةيناودعلا ةيطارقوتوالا ةعامجلا ىف  براجتلا نم ىلوألا
 ىف ةبغرلا تناكو ٠ ءاطخالاو بونذلا ضعبلا مهضعب ليمحت ىلا ليملا عم
 فقاوملا ىف هنع ىروتاتكدلا ىعامتجالا وجلا ىف ربكأ دئاقلا هابتنا ءاعرتسا
 ةيعامتجالا حورلا نأ ظحول دقف طقف ةعضاخلا ةعومجملا ىف انمأ ٠ ىرخألا
 مهضعب مم لافطألا تاثداحم تناكو 2« رهاظ لكشي تطبحأ دق ةيداعلا

 ٠ ضغخنتم توصب ىرجت دع ضعبلا

 اهنا ىروتاتكدلا وجلا ىف  انايحأ  ةعضاخلا ةعامجلا ترهظأ امك
 كلذ نكلو اجاتنا رثكأو ؛ رمتسملا لمعلا ىلع ةردق ىرخآلا تاعامجلا نم رثكأ
 ةعامجلا ناف بيغي وأ ارخاتم لصي ناك امنيحو دئاقلا دوجو ىقق متي ناك
 لمع ةلصاوم وأ ةديدج لامعأ ادبل دادعتسا ىأ دبت ال تناك ةيروتاتكدلا
 رمتستو اهلمعب موقت تناك ةيطارقميدلا ةعامجلا نأ نيح ىف « هيف اوآدب اوناك
 ٠ ارضاح دئاقلا نكي مل ولو هيف

 , ةعامجلا ىف ةيونعملا حورلا طوبه ىلا ىروتاتكدلا فقوملا ىدأ دقو
 حدم نم امناو هتاذ طاسشنلا نم تأت مل تآفاكللا نأ ىلا ام دح ىلا اذه عجريو
 دارفأ ةيقب نع اضيأ ردصي حدملا ناكف ةيطارقميدلا ةعامجلا ىف امأ , دئاقلا
 ةيطارقوتوالا ةعامجلا ىف دجوت تناك هنأ دجن اذكهو ٠ مهضعبل ةعامجلا
 ران لاعشا ىنعي دا رفآلا حدم ناكو , دئاقلا نايسحتسا لينل ةينانآ ةسفانم

 ٠ دئاقلا نم نورخآلا هلاني ىنلا ريدقتلاب ةيطارقميدلا ةعامجلا ىف رئاتي ال ناك'نيح ىف 2 نيرخآلا ىدل ةريغلا

 ةعامجلا تاباجتساب ةيوضوفلا تاعامجلا تاباجتسا هباشتت دقو
 , ةيطارقمبدلا حورلا ةدايس ةيمعأ ىلع اذه دكؤيو ٠ ةيروتاتكدلا
 ٠ عمتجملا ىلاتلابو لمعلا . مدقتيو

 : اهمهأ , ةيجهنم :صئاصخ ةدع زربت ةيبيرجتلا ةساردلا هذه لثم

 نالثلا تاعامجلاف : ةبرجتلا فورظ ىف مكحتلاو طيضشلا (1)
 تافصلاو ءاكذلاو دارفالا ددعو رمعلا ىف اهعومجم ىف تثئامت

 ومني ىتح



 , ةيصخشلا تامسو ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسملاو ةيمسجلا

 * مهتم بولطملا لمعلاو ظطدكاضنلا عفو

 وهو ادحاو اريغتم ادع تاريغتملا لك ىف 'ةثالثلا تاعامجلا ىواست (ب)

 تاريغتملا لك 'ىف ةثالثلا تاعامجلا توادست قف : ةبرجتلا عوضوم

 بولطملا ٍطاشنلاو لمعلا عون ىف ىتح اهيلا ةراشالا قبس ىتلاو

 فلتخا ىذلا ىدايقلا ىعامتجالا وجلا ءانثتساب , هب مايقلا مهنم
 هله ىف هريثأت ىدم نيبتل هرايتخا دبرأ ىذلا وهو تاعابجلا ىف

 ش ٠ ةساردلا

 ثوحبلا ىف ةيبيرجتلا تاميمصتلا جذامل ىضعب حضتت ةلثمألا هذه نم

 وأ « ةطباضلاو ةيبيرجتلا تاعومجملا ةقيرطب ذخات جذامن ىهو ٠ ةيسفنلا

 ٠ ثوحبلا نم :طمتلا ادذه ميمصت ىف ةيدعنلاو ةيلبقلا تاعومجملا ةقبرطب

 : ةطباضلا ةعومجلاو ةيبيرجتلا ةعومجلا ةقيرط
 1ةدمتسعسإاالل 2ع (تووناعوأ] انج

 دحاوريغتم ادع اميف تاريغتملا عيمج تيثثت قع ةيبيرجتلا ةقيرطلا موقت

 ههجويو هيف ريغي نأ ثحابلا لواحي « ثحتلا عوضوم وه ( لقتسملا ريغتملا )
 اذه ىف هلاخدا مت ىذلا رييغتلا ناك اذا ام نيبتي نأ نكمي ىتح ةمظنم ةقيرطب

 ةيفيكو ( ةقباسلا تاريغتملا ) جتانلا كولسلا ىف.ىرخأ تارييغت ىلا ىدؤي ريغتملا

 ٠ تاريغتلا هذه ثودح

 فقاوم نأب لئاقلا ضرفلا ةحض نم ايبيزجت ققختلا نكمي : كلذ لاثم

 كلذو  ةنئيعم ةيسارد ةدام ىف لافطألا ليصحت ةدايز ىلا ىدؤت سفانتلا
 ةيناثلاو« ةيبيرجتلا ةعومجملاب ىمست امهدحأ : لافطألا نم نيتعومجم نيوكتب
 تاريفتملا ةفاك تيبثتب ثحايلا موقي نأ دمبو ٠ .ةطباضلا ةعومجملاب ىمست

 فصلاو ءاكأللا ةبسنو نسلاك نيتعومجملا نم ذيمالتلا ليصحت ىف رثؤت دق ىتلا
 ,ةفلتخم تاجلاعا نيتعومجملا ضرعي ٠ كلذ ريغو ةيباسحلا ةردقلاو ىماردلا
 لاقي ناك ) هتسارد دارملا سفانتلا ريغتم ةيبيرجتلا ةعومجملا ىف لخدي نكلو



 - 0هأ5

 لخدي ال نيح ىف « ( ةزئاج حنميس ةجرد ىلعأ زرحيس ىذلا ذيملتلا نأ لافطألل
 ءادبأ اذهك ىسفانت فقوم دجوي الف ةطباضلا ةعومجملا ىف ريغتملا اذه

 ةعامج نأ نيبت ولو ٠ نيتعومجملا ىفذيمالتلا ليصحت ىوتسم ريتخن مث
 ةعومجملا ىلع اهليصحت تايوتسم ىف تقوفت ( ةيييرجتلا ةعومجملا ) سفانتلا
 ىار ذيمالتلا ليصحت ىوتسم مفر ىف سفانتلا رثأ ىلع كلذ لدل « ةطباضلا

 ٠ ( هيلا ائبهذ ىذلا ضرفلا ةحص نم ققحتلا

 اننيعي هنأل قرطلا لضفأ لثمي وحنلا اذه ىلع بيرجتلا نأ نم مغرلابو
 الا . ةرماظلا ىف مكحتلاو ءالحو حوضو ىف تاريغقتملا نيب تاقالعلا راهظا ىلع

 لواننلا نم ةقيرطلا هذهب اهمادختسا رذعتي ىتلا تالكشملا ضعب كانه نأ

 ٠ اضيأ ىرخأ قرطب ناعتسي اذلو , ىملعلا

 2ممووموأ ة1عاط048 :  ةيدعبلا  ةيلبقلا ةقيرطلا

 , سيردتلا قرط نم ةقيرط لتم ةنيعم ةلقتسم تاريغتم رثأ ةساردل

 ةعامجىف راودألا ةسرامم قرط وأ « ةسرداملا وأ لصفلا ةرادال نيعم بولسأ وأ
 ددحننأ نكمي  اذكهو يىدادبتسالا وأ ىطارقميدلا وجلل اقفو ةرادالاو لمعلا

 برجت مث ةب رجتلا ءارجالبقةساردلاعوضومةرهاظلا ثيح نم دارفألا صئاصخ

 اهثدحأىتلا تاريثأتلا دعب دارفألا صئاصخ لجستو « اهلاخدا دارملا تاريغتملا

 ةروصلاو ( ةبرجتلا ءارجا لبق ) ةيلبقلا ةروصلا نيي قرافلاو ٠ لقتسملا ريغتملا

 ريغتملا ىلع لقتسملا عغنملا رثأ نع فشكي ( ةبرجتلا ءارجا دعب ) ةيدعبلا

 ٠ عباتلا

 ةيروطنلا وأ ةيعبتنلا ةقبرطلا (9)

 (2جءامدسعماأمل دصعأطم0)

 ءارجال امكحم اطبض فورظلا طبض تالاحلا ضعب ىف نكمملا نم سيل

 مكحملا طبضلاف ٠ هيف ايوغرم كلذ نوكي ال دقو لب ء ام ةبرجت وأ ةظحالم
 ريس ىف لخدتي نأ لمتحي ةساردلا عضوم دارفألاب ةطيحملا فورظلل ادج

 لفطلا ومن ىف لخدتن نأ الئم عيطتسن الف ٠ جئاتتلا دسفيف دارفألا طاشن

 ةقد لقأ تناك ناو ) تانايبلا عمجل ىرخآ ةقيرط لمعتسن كلذل * ىداعلا



 ل ا ©67

 كولس ةظحالم ىنعت ىتلا ةيعبتتلا ةقيرطلا ىهو أ( ةيبيرجتلا ةقيرطلا نم
 نوه , لفطلا روطت رماوظ نم ةرهاظك ومنلا عبتتو « ثدحي امك فاسنالا
 ىف ةقيرطلا هذه عابتا نكميو ٠ ومنلل ةبحاصملا فورظلا رييغتل لخدتلا
 ومدلاو , ىلقعلا ومتلاو , ىمسجلا ومنلا : الثم « لفطلا دنع ومنلا ةسارد
 ضعبلا لاز امو , ىضاملا ىف نيثحابلا نم ريثك دقتعا دقو ٠ خلا ٠٠٠٠١ ىوغللا
 ٠ةضرعتسملا ةقيرطلاب ىمسي ام مادختساب عستت نآنكمي ومئلا ةساردنأ دقتعي
 مهنع عمجتو ةفلتخم رامعأ ىف لافطالا نم ةريثك تاعومجم يصصحفت اهيفو

 ةفلتخملا لحارملل ةلماك ةروص اهنم نوكي نأ ثحابلا لواحيو ٠ تاظحالملا
 قاطن ىلع ةقيرطلا هذه تمدختسا دقلو ٠ تاعومجملا هذمع اهلثمت ىتلا ومنلل
 كولسلا سردي نأ نمزلا نم ةريصق ةرتف لالخ عيطتسي ثحابلا نأل عساو
 ٠ ومتلا نم ةفلتخم لحارم ىف لافطالل ىطمنلا

 ةيدرف تالاح ومن لوح انمامتها نكوت ول هنأ ىري فلاخم ءاجتا أشنو

 ىتلا ةروصلا كلت نع فلتخت ومنلل ةروص ىلع لصحن انناف تاوئنس ةدعل

 فرعيو ٠ ةضرعتسملا ةقيرطلاب عمجت ىتلا تامولعملا نم ثحابلا اهيلا لصوتي
 , ومدلل ةيدرف ةروصب ثحابلا دوزت ىهو ٠ ةيلوطلا ةساردلاب ءاجتالا اذه

 ٠ ةضرعتسملا ةقيرطلا اهتيمعأ نم للقتو اهسمطت ىتلا ةيدرفلا قورغلا زربتو

 « نيتقيرطب اهومنو اهروطت ىف ةيسفنلا ةرهاظلا ةسارد نكمي اذكهو
 ©2مه8  ةضرعتسملا ةقيرطلاو 10د “ن0128] 2260800 ةيلوطلا ةقيرطلا

 ةلسلسب ثحابلا موقي تاساردلا نم نيطمنلا نيذه الك 56نا1هانه] 48

 ومنلا تالاح ساقت « ةيلوطلا تاساردلا ىفف ٠ ةمظنملاو ةططخملا تاظحالملا نم
 ., الثمق ٠ ةفلتخم رامعأ ىف لافطألا سفن ىدل اهتسارد دارملا هرهاظم عبتتو

 امنيح كلذو تاريغتملا نم ددع ىف فيمالتلا نم ةعومجملا سفن سيقنو ربتخن

 ةسماخلاو , رشع ةعبارلاو ٠ رشع ةئلاثلاو ةرشع ةيناثلا رمعلا نم نوغلبي

 هذمصه نابا لماوعلا كلتل ةبسنلاب ةيدرفلا مهومن طامنأ ددحنو , رشع
 رركن نأ نم الدب انئاف , ةضرعتسم ةساردب موقن امدنع نكلو ٠ تاونسلا
 لافطا ىلع سيياقملا نم ةدحاو ةعومجم قيطن انئاق « لافطألا سفن سايق

 ةعومجم لكل تاريغتملل بسنلا بسحت مث * ىرمع ىوتسم لك نم نيفلتخم



 - ةلا

 لافطالا ىدل لكل ومنلل ةماعلا طامئالا روصت ىكل بسنلا هذه ددحتو

 تاساردلا نم لقأ ومنلل لماوغع ةض ستسملا تاساردلا فصت ام ةداعو

 نمف ٠ ةيلوطلا تاساردلا ىف انمأ ٠ رثكاأ تاعومجم نمضتت اهنكلو : ةيلوطلا

 ٠ رثكأ تاريغتم سيقتو لقا نيصوحفم ظحالن نأ لمتحملا

 ةعيبطفاشتكال لئاسو امهرابتعاب اهدودحو اهايازم نيتقيرطلا نم لكل
 قرطلارثكآ  ةماع ةفصب  ةيلوطلا ةقيرطلا ربتعتو ٠ ىناسنالا نئاكلا ومن
 لبيقأو ةفلكت لقأ اهنآل الامعتسا رثكأ ةضرعتسملا ةقيرطلا نكلو ء الوبق
 تانايبلاعمج نكمي ٠ ةضرعتسملا ةقيرطلا مدختسن امنيحف ٠ تقولل اكالهتسا

 نيصوحفملا رابتخا ىرورضلا نم سيلو , ايبسن ريصق تقو ىف اهليلحتو
 ٠ ةساردلا لمكتست نأ لبق اوجضني ىتح رظتنن وأ + ماع دعب اماع مهسايقو

 (تانمنعدل 226000) ةيكينيلكلا ةقيرطلا (:)
 (مهو-اطنق[ مد مماطم4) ةثاحلا ةسارد ةقيرط وأ

 ,ةلاحلا ةسارد ةقيرطب انايحأ ىمست امك وأ « ةيكينيلكلا ةقيرطلا عمجت
 ماظن ىلا لصوتلا 'فدهب ةيعيبطلا ةظحالملاو تارايتخالا مادختسا ق رطا نيب
 نم وأ , هسفن درفلا قاطتتسا نم تامولعملا ىتأت دقو *- درفلا نع تامولعملا نم
 «نيرخآلا دارفألاك ىرخأ رداصم نم وأ « ةيوتكملا ةيمويلا تا ركذملاو تالجسلا
 ,يئاهنلاجتانلا نوكيو ٠ هسفن ثحابلا اهب موقي ىتلا ةيصخشلا ةظحالملا نم وأ
 رداسصملا ىلع ادامتعا ةقثلا نم ةفلتخم تاجرد تاذ « ةلاحلا ةسارد وهو
 ٠ تامولعملا عمج ىف ةمدختسلا

 نع ةرايع ىمم ىتلا ٠ ةلاحلا ةسارد اذكه اهماوق ةيكينيلكلا ةقيرطلا
 تارابتخا ةساردلا ىف مدختست دقو ٠ دحاو صخش نع ليصفت ثحب ءارجا
 ةايحلا فقاوم ةظحالم ىلا اهجوم نوكي ام ةداع مامتهالا نأ الا ٠ سيياقمو
 هئالمز وأ هيدلاو عم وأ صخسشلا عم ةيصخشلا تالباقملا دقع ىلاو , ةيمويلا
 ٠ هريغ وأ هيملعم وأ



 « جالعلاو صيخشتلا وه ةلاحلا خيرات ةسارد نم فدهلا نوكي ام ةداعو

 تالكشم نم ىناعي هنأل ةيسفن ةدايع ىلإ الفط سرادملا ىدحا تلوح : كلذ لاثم

 2 فينع , ظف 2 درمتم « دينع لفطلا نأ مألا ريرقت ىف ءاجو ٠ ةيكولس

 ٠ تارم ةدعل لزنملا نم برع دقو « ديدهتلا وأ باقعلا ىدحتيو « ىئاودع
 لوصحلا اهيف متي ةلباقم دقعب ةلاحلا خيرات ةسارد ةداع ادبت لاثملا اذه ىف

 فقاوملاو ثادحالاب مامتعالا عم درفلا ةايح خيرات روطتب قلعتت تانايب ىلع

 ثحابلا ىعسي اينيحو ٠ ةيلاحلا ةلكشملل ةبسنلاب ةلالدلا تاذ تاربخلاو

 ىلع تيرجأ ىتلا تارابتخالا ضعب جئاتن تانايبلا هذه ىلا فيضي نأ ىلا

 ثحابلا رودقم ىف نإ وكت © ةيصخشلاو ءاكذلاو تادادعتسالاب ةصاخلا لفطلا

 ةتماكلا بابسالا مهني نأو ٠ درفلا ىوق ميقي نأ ( ىسفنلا جلاعملا وأ دشرللا )

 لمع جمان ربب هتدعاسم عيطتسي ىلاتلابو , هخيرات ءوض ىف هكولس ءارو
 عمج دعبف « ةماع ةيملع ةميق اضيأ تالاحلا ةساردلو ٠٠ حالعلا وأ داشرالل

 تاودألا مادختساو تالجسلا ليلحت نكمي دحاو عون نم تالاحلا نم ريثك

 ةرثؤملا لماوعلاو  درفلا كولسب طابترالا رادقم ىلا لصوتلل ةيئاصحالا

 ٠ اهيف

 ىتلا بابسألاو ةماعلا سسأآلا مهف ىلا ثحابلا جاتحي ةقيرطلا هذه ىف
 ملي نأ دبال ةلاحلا سرادو ٠ ةساردلا عضوم عونلا نم تالكشم ىلا ىدؤت

 ةيمعامتجالاو ةيداصتقالا ىحاونلا نم اهسردي ىتلا ةلاحلا ةئيب ةعيبطب

 ىف ةربخ هلو « درغلا ةيجولوكيسب املم نوكي ناو ٠ خلا ٠٠٠٠١ ةيفاقثلاو
 ٠ مامتعا نم قحتسي ام بيس لك حنمو ةلكشملا ىف ةرئؤملا بابسالا مييقت
 فرعتلاو ٠ اهلجأ نم ةلاحلا سردت ىتلا ةلكسملا رونج عبتت نم دبال هنأ ىأ

 ىتلابئاوجلا معأ نمو * اهتاشن تقوو اهراركت تارمو اهثودح تاسبالم ىلع

 : ىتأي ام اهنع تانايب عمجي نأ سرادلل ىغيني

 ضارمأ نم هل ضرعت امو درفلا ةحص لوانتيو : ىمسجلا ومئلا (1)
 هذهف ٠ خلا ٠٠١ مالكلاو: ىثملا عاطتسا رمع ىأ ىفو ٠ ثداوحو
 « ىلقعلا بناجلا ىف ذيملتلا ومن لدعم ةفرعم ىلع دعاست تانايبلا

 «ىندبلا فعضلا وأ قوفتلا ىحاون ىلع فرعتلا نم نكمت اهنأ امك
 بيردتلاو مونلاو لكألا تاداع نع تائايب عمجي نأ ثحابلا ىلعو

 ٠ ملا ٠06 جارخالا ىلع



 ا

 ىف ديملتلا اهكلس ىتلا بيلاسألا لواتتيو : ىسردملا فيكتلا (ب)

 ضرنعي مأ ةيسردملا هطلسلا لبقي لهو ةقلتخملا ةيسردملا فقا وملا

 دبجي لهو ؟هيلع جرخي مأ ىسردملا ماظنلا رياسي له ؟ اهيلع

 هناماعو بولسأ مستي لهو ؟ للملا ريثت مأ ةقيش ةيسردملا ةايحلا

 هجاري لهو ؟ دايقنالاو عوضخلاب مأ ةرطيسلاو ناودعلاب قافرلل

 فعضي مأ ؟ اهيلع بلغتلا ىف ادهج لذبيو هادحتت ىتلا فقاوملا

 « داوملا ىأ ىفو ايسارد رخاتم وه له ؟ اهنم برهلا لواحيو

 ْ ؟ كلذ بابسأ امو

 ةعيبطوه رسألا نب وكت نع ةلاحلا سراد ثحبي : ةيرسألا تاقالعلا ح١

 نم ءاضعألا نيب دجوي ام عونو هترسآ ءاضعأ عم درفلا تاقالع

 طامنألاو : ةيامحلاو بحلا دجيل لفطلا اجلي نم ىلا : تاقالع

 زكرم امو ؟ بحلا اذه ىلع لوصحلل اهمدختسي ىتلا ةيكولسلا

 ؟ددشتوةوسفب لماعي لبف  اهيف هبيترت امو ةرسألا ىف لفطلا

 سكعنت ىحاونلا هذه ؟ ةلدتعم ةلماعم مأ ؟ لماستو ليلدتب مأ

 «٠ ةماعلا ةيعامتجالا هتاقالع ىلعو ةسردملا ىف درفلا تاقالع ىلع

 تارابتخالا مادختسا ليس : ةصاخلا تامامتعالاو ةيلقعلا تاردقلا (د)

 روصغلا ىحاونو ىلقعلا ذيمتلا دادعتسا ىلع فرعتلل ةئئقملا

 ىلع فرعتلا درفلا تاطاشن ةظحالم لالخن م نكمير ٠ قوفتلاو

 فرعتلا نكمي امك . اهتعيبطو اهعونت ىدمو هتاهاجتاو هلويم

 ٠ ةيعوضوم تارابتخاب اهيلع

 تانايبلا عمج بجاولا نه : للاعفنالا تازتالاو ىسفنلا قفاوتلا (ه)

 ,«هيجاوت ىتلا باعصلاوقئاوعلا ءازأ ةيلاعقنالا درفلا تاباجتسا نع

 با.ذفلا تاره ءاصحاب كلذو . اهاقلي ىتلا طابحالا فوتصو

 ٠ افعضو ةدش ةيلاعفنالا ةيلاعفنالا تاباجتسالا ىف حجراتلاو

 ةرسألا ىف اهبحاص فيكت ءاس اذا ةلاحلا ةساردل حلصي راطالا اذه

 * لمعلا ىف وأ ةسردملا ىف أ
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 تامولعملا عمج ىف ةيكينيلكلا ةقيرطلا نأ سفنلا ءاملع ضعب ىريو
 ةيناذلا نم ريبك ةجرد ىلع موعت (0) نيببسل ةيملع ةفيرط عقاولا ىف تسيل
 كولسب مامتهالا (؟) , ةقيرطلا هذهي عمجتن ىملا هداملا نم ريئكلا ىف ةقنلا مدعو

 قبطنت نأ نكمي ىتلا تاميمعتلاب مامسهالا نم الدب راركتلل لياقلا ريغ درفلا

 ٠ ةيكولسلا مهطامنأ ىلع وأ دارفالا لك ىلع

 نيب مدمملا لدجلا سكعي ةيكينيلكلا ةقيرطلل دقنلا اذه نأ عقاولا ىفو

 يدرغلا جهنلا لباقم ىف ) ىسومأتلا) ىرايعملا جهنلا» ةيضق لوح سفنلا ءاملع

 : « ( ىكينيلكلا )

 ةعيرطلا نأ ىلع هده داطعأتع ةممئانذع) ىسومانلا وأ ىرايعملا جهنلا دكؤي

 ىتلا ةماعلا نيناوقلاو ءىدايملا نع فشكلاب متهت ىتلا ىه ةيقيقحلا ةيملعلا

 « هيدرفلا تالاحلا ىلع قدصت تايمومعلا هذه نأو . ىئاسنالا كولسلا مكحت

 ٠ ءارجألا ىلع اهرودي قبطنت ىتلا ؛ لكلا ةيرايعم ىلا هجوم مامتعالا نأ ىأ
 مااسختسا عيشي ةيسفنلا تاساردلا ىف الوادن رثكألا جهنلا اذهل اقفوو

 « نيصوحفملا » نم ةريبك تانيع ىلع اهقيبطتو ةفلتخملا تاودالاو تارابتخالا

 ٠ نكمم دح ىصق ىلا ىسفنلا سايقلا تاينف نم ةدافالاو

 اساسأ متهيف 1010 عمهجطتو ةمممقعط ىكيئيلكلا وأ ىدرفلا جهنلا امأ

 خيراتو ةلاحلا ةسارد قيرط نع درفتم ىناسنا نئاكك صخشلا ةساردب

 امروذج اهل ةدرفتم ةيصخشك هنع ةلماكتم ةقيعتم ةروص نيوكتو ةايحلا

 ىلا اهتاعلطت اهلو رضاحلا هعقاو ىف ةيكرملا اهداعبأ اهلو هيضام راوغأ ىف

 «درفلاةيصخسشل ديرفلا ميظنتلا كلذ ةديرفلا ةروصلا هذه سكعتو ٠ لبقتسملا

 «ديرفلا زارطلا اذهب ةبسن ىلع ترفاضت تارثؤمو.لماوع نم هءارو نبكي امو

 لع اساسأ زكري ىسؤمانلا وأ ىرايعلا جهنلا نأ كلذ نم حضتيو 1

 ةيدرفلاب ىكينيلكلا وأ ىدرقلا جهنلا متهي نيح ىف 2« 86565هلذاز/ ةيمومعلا

 نيد نبي ةلضافملاب نوكي ال ةيضقلا هذه ىف قحلا ىأر لاو ٠ زس0151018117

 ' اةمئاو , عئاش وه امك ىكينيلكلا جهنلا ىلع ىرايعملا جهنلا راثياب الو « نيجهنلا
 رثكأ اهيف نوكي ثحبلل تالاجم امهنم لكلف : امهنيب لماكتلاو لضافتلاب ٠
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 ةدافالا ىلا سفنلا ملع ىف ةنيصرلا ثوحبلا اجلت ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةيفيظو
 ضعب قيبطت نم حضتي دقف ٠ دحاولا ثحبلا ىف امهنيب لماكتلا ىلاو امهنم
 نم ةعومجم نأ « لاثملا ليبس ىلع :« ةيصخشلا سيياقم وأ ءاكذلا تارايتخإل

 سيياقملاو تارابتخالا هذه ىلع ىدبت دق ةنيعم ةسردم ىف نيصوحفملا ديمالتلا

 ةيصخشلا ىف تافارحنا ىلع وأ ءاكذلا تايوتسم ضافخنا ىلع ةلاد تاباجتسا

 هذه ٠ مهتس ىف مع نمم لافطألا ىدل ةدئاسلا ةماعلا ريياعملا ىلا ادانتسا

 اهقيمعتنكمي ىسومانلا وأ ىرايعملا جهنلل اقفو اهيلا لصوتلا متي ىتلا جئاتنلا

 ءارو ةنماكلا ةفلتخملا تارثؤملاو لماوعلا ىلع فرعتلاو تالاحلا ضعب ةساردب

 تاءارجا ىف ثحابلا كرحت كلذ ىنعيو ٠ ىكينيلكلا جهنلاب ىأ , ةلاح لك

 ريياعملا نأ كش الو ٠ نيجهنلا نيذه نم جهن لك ايازم نم ةدافالل ثحبلا

 اهاودجو اهتميق نيبتت ىرايعملا جهنلاب اهيلا لصوتلا متي ىتلا ةماعلا ءىدابملاو
 ةيدرفتل ةيبستلاب اهفيظوتو ةيدرفلا تالاحلا ىلع اهقيبطت ىلا ائيعس اذأ

 ٠ سصخشلا

 ىكينيلكلاجهنلا مادختساب مويلا ديازتملا مامتهالا انل رسسفي اذه لعلو

 اهب ؤبنتلاو ةيسفنلا تارهاظلا مهفلءارثاو اقيمعت ةيسفنلا تاساردلا ىت

 ٠ اهيف مكحتلاو

 رثكأ < هتاذ حلطصملا نم حضاو وه امك ء ةيكينيلكلا ةقيرطلا نأ معرف

 ىف ءارثب تمهسأ دق اهنأ مغرو ٠ ةيصخشلا تابارطض) ةسارد ىف اعويش

 دقءاهنأ الا /“ ةيسفنلا مقاودلل قمعألا مهفلا ىفو ةيصخشلا صئاصخ ةفرعم
 ءاوسلا تالاح ىف ةيسفنلا تارهاظلا ةسارد ىف ةلئاه ةييق تاز اهنأ تتبثأ
 لافطالا ومن روطت نع « هيجايب ناج » لامعأ ىف كلذ لثمتيو « ءامتلاو
 ٠ ةيكينيلكلا ةقيرطلا وهو ومنلا تاسارد ىف زيمتملا هجهن ىلا ادانتسا

 تامولعملا عمج تاودأ : ةصاخلا قرطلا . ايناث

 تائيعلا )١(

 ةادأو امساح اطءارحإ (هدسوالط#8) اهقاقتشاو تائيعلا ديدحت لثمي
 امنا ةئيعم ةرهاظ نع اهمظنئ ىتلا تامولعملاف ٠ ىملعلا ثحبلا ىف ةيسيئر



 ةنيعلا ةعيبطي تامولعملا ددحتت ىلاتلابو نينيعم نيصوحقم نم اهعمجب موقن
 نيعم ىسارد فص ىف ذيمالتلا نه الثم نوكت دق ةنيعلاف « عقسترتاو

 نأ كش الو + نيعم ىفاقث ىداصتقا ىعامتجا ىوتسمبو نيعم ءاكذ ئوتسمبو

 .ىف ىرهوج لكشب رثؤت ةئيعلا نيوكت ىف رثؤت ىتلا تاريغتملا هذه لك ةعيبط
 تاءارجالاوتاودرما عون اضيأ ددحتو لب ٠ اهعمج متي ىتلا تامولعملاو تانايبلا

 ٠ ةساردلا عوضوم 'ةئنيعلا نم تامولعملا عمج متي اهب ىتلا

 ,نيذلا نيصوحفملا ةنيع رايتخال ةنيعم طورش رفاوت نم دبال ناك ذل

 ةئيملا ةعيبط عم قفتت جئاتنب جورخلا ىلاتلابو ةنيعم تاودأ مهيلع قيطتس

 معمتجملل « ةلثمم » ةئنيعلا نوكت نأ طورشلا هذه ةمدقم ىف ٠ ثحبلا عوضوم

 قرط ةدعب كلذ ققحتيو ٠ هنأشب تاميمعت ىلا لصوتلا ىونن ىذلا لصألا

 : ( 2951 - 11992 ص  ا91/ا/ « نيلاد ناق ) : اهنم

 متيو ٠ لصالا عمتجملا نم راتخت ىتلا ةيئاوشعلا ةتيعلا ةقيرط ١
 دادعألا لوادج مادختساي ىأ ء الثم ةع .رقلا قيرط نع ءامسألا بحس كلذ

 ةنيعم تائف ىلا لصألا عمتجملا فينصتب وأ ء ضرغلا اذهل ةدعملا ةيئاوشمعلا

 ةلثمم ةيئاوشع تانيع راتختو سنجلا وأ نيدلا وأ نسلا وأ لخدلا بسح

 : لصألا عمتجملا ىف ىقيقحلا اهمجح عم ةبسانتمو تائفلا هذه نم ةئف لكل

 ماقرألا ىوذ نيصوحفملا رايتخا متي اهبو ةمظتنملا ةئيعلا ةقيرط . ؟

 ةيواستمتافاسم نم ليصوحفملا راتخي دقو ٠ ءامسألاب ةيئاق ىف الثم ةيجوزلا

 ةدرق نم نوكتت ةنيع راتخي نأ ثحاب دارأ ول : كلذ لاثم « ةمئاقلا لع

 وأ ةيعامتجا ةسسؤم تالاح وأ ةسردملا ىف ذيملت 0٠٠ ءامسأ اهب ةمئاق نم

 ىتلا ةفاسملا رادقم ددحي ىكل , الوا ه٠ ىلع 6٠٠ مسقي هناف ء عتصم لامع .

 انيعم امقر ةيئاوصع ةقيرطب ذختي مث « ( ٠١ ةلاحلا هذه ىف ىهو ) اهمدختسي

 مسا رشاع ىلك راتخي كلذ دعبو , ( الثم 4 مقرلا ) ةيادب ةطقنك ٠١ و ١ نب

 . تعزو اذاف ٠ ةبولطملا امسا نيسمخلا عمجي ىتح ( ٠00/494 .,19 2و ىأر

 -ة ئفاكم نوكت ةقيرطلا هذه ناف , ةمئاقلا ىلع ايئاوشع ةيادبلا ىف ءامسالا

 ٠ ةيئاوشملا ةنيعلل
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 مساحو رشابم لكشب سكمني ةنيعلا رايتخا ىف ةقدلا ىخوت نأ كش الو
 ىتلاتامولعم اف اذل ٠ نيصوحفملا نم ثحابلا اهيلا لصوتي ىتلا تانايبلا ىلع

 عمتجملل اهليثمت ىدمو ةنيعلا صئاصخ اهمكحت ةنيعم تاودأب اهيلا لصوت
 * لصالا.

 ةظحالملا :ةقيرط (؟)

 مردب دمتست ةفرعملا نأل . ىملعلا حبلا ىف ةزراب ةناكم ةظحالملا لتحت

 تالاح ةظحالم <« قالتخالا هجوأو قباطتلا بناوج ةلظحالم : ةظحالملا نم ةرييك"

 ىدعيل اقفو عئاقولا راركت ةظحالم , فلختلا ىف مزالتلاو عوقولا ىف مزالنلا

 تاريقتل مضخت امتيح اهومنو اهريش ىف تارهاظلا ةلفحالم ٠ ناكملاو نامزلا

 عو_-ضوم تارهاظلا نع قئافحلا عمجل ةيساسأ ةليسو ةظحالملاو ٠ ةديدج

 ٠ ةساردلا

 ةظحالملامدختسي ثحابلاف ٠ ىجولوكيسلا ثحبلل ةيساسأ ةادأ ةظحالملاف

 ةرسصهجأو براجت نم « ةدقتملا ملعلا تاودأ نم همدختسي ام لك ىف ةيملعلا

 هذه لالخ نم حضتت ىتلا تانايبلا ليجست ىفو , ةفلتخم تاينقتو تاودأو

 ذيمالتلا ومن ةسارد ىف , الثم , ةيملعلا ةظحالملا ةناكم حضتتو ٠ بيلاسألا
 , ةيفرعملا ةيلقملاو ةميسجلا اهتانوكم ةقاكب ٠ مهيدل ةيصخسشلا ةينب ثيح نم
 ميظنت ىف تانوكملا هذه نيب قاستالا ىدمو , ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو
 . لفطلا تاناكمال مزاللا عيسوتلاو قيمعتلاو زاربالا هيف ققحتي ىئيمانيد
 تاساردلا هذه نم ٠ ةيلمعلا هتايح عقاو ىف تاناكمالا هذهل لثمألا فيظوتلاو

 دلوراه» فارشاتحت اينروفيلاك ةعماج اهب تماق ىتلا كلت , لاثملا ليبس ىلع
 ةجحردب تاساردلا هده تدمتعا دقو ٠ ( 1951 « ةقهارملا ىف ومنلا ) نع « زنوج
 ةدمع تقرغتسا ةرتغل لافطألا دحأ ومن عبتت ىف ةيملعلا ةظحالملا ىلع ةريبكا
 ؛ تسرد ىتلا ةريثكلا لماوعلا نيب نمو ٠ تاوتبس

 )١( ةيرسألا ةيضرألا ٠ دلولا اهيف بش ىتلا ةيلئاعلاو , ةيناريجلاو ,

 ةقهارملا ةلحرم ىف لوخدلا (؟) ,

 هئالمزلو نيسردملل هتاباجتسا (؟) «
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 , ةيعامتجالا تاعامجلا يف ةيوضعلا (4)

 « ةيحصلا 'تالجسلا  ىمسجلا ومئلا روطت (ه)
 ءةتلقغلاوةيوديلاو ٠ ةيمسجلا تاردقلا ٠ ملعتلا ىلع ةردقلا رهاظم ()

 2, ميقلاو تاهاجتالاو لويملا (7)

 , ىلاعفتالا ومتلا صئاصخ (8)

 ريدقت ) هسفن ردقي امكو ( تاذلا موهفم ) هسفن ىرب امك ذيملتلا (9)

 ٠ نورخآلا ءردقي امكو ( تاذلا
 ةساردل ةمزاللا تامولعملاو تانايبلا عيمج ىف ةيملعلا ةظحالملا ديفتو

 هله ىف ٠ اهرهاظمو اهتايوتسم ةفاكب ةيصخشلا تابارطضا تالاح
 اهيلع ارطي امو ةساردلا عوضوم تارهاظلا ومن روطت ثحابلا عبتتي تالاحلا

 ٠ تاريغتو تاليدعت نم

 ىلع بترتت ىتلا جئاتنلا ليجستل ةيرورض ةليسو ةيملعلا ةظحالملاو
 نم ةديدج ةقيرط بيرجت وأ ىوبرتلا طاشنلا ىف تاليدعتلا ضعب لاخد#
 ارطت ىتلا جئاتنلا دصر نكمي اهقيرط نعف ٠ لامعألا ةرادا وأ ىسيردتلا قرط

 ةتيلمعلا ةيلعاف ىلع وأ ىسفنلا مهطاشن ىوتسم ىلع وأ ذيمالتلا كولس ىلع
 ٠ رييغتلا وأ نيسحتلل ةجيتنك ةيرادالا

 لالخ 'نم  نيصوحفملا نع ةمزاللا تامولعملاو تانايبلا عيمجت ريتعيو
 لثمتو ٠ ىجولوكيسلا ثحبلل ةبستلاب امزال ارمأ  ةمظنملا ةظقيلا ةظحالملا

 بلطتت ةيلمع عقاولا ىف ىهف ٠ ةيساسا ةوطخ هذه ميظنتلاو عيمجتلا ةيلمع

 تاقالع نم تامولعملاو تانايبلا نيب امب ةباردو ةريصب ىلع نوكي نأ ثحابلا نم

 قفاوتلارهاظم نم هربخي امو ء صوحفملا مهف حيني لكش ىف اهميظنت مزلتست
 تارثؤلاو لماوعلل ثحابلا مبتت بلطتت اهنا امك. ءهراسم فارحتاو هلطعت وأ

 ٠ هتاعاجتاو صوحفملا كولس ىحخ

 : ةعمجتملا تامولعملا ميظنتل ةليسوك ةظحالملا ةقاطب

 ةيلمع ريسيتل ةظحالملا تاقاطب دادعا ىلا نوثحابلا اجلي ام اريثك

 دونبلا نم ةعومجم ىلع تاقاطبلا هذه موقتو ٠ اهميظنتو تانايبلا ليست
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 :هنيعمتائفىف عمجتو ةساردلا عوضوم ةرهاظلا وأ ةلكسشملا بناوج ىطغت ىتلا

 نبي وأ ةليلق ةيفصو تاملك .اهيف بتكي , ةظحالملل ةفاسم دنب لك دعب كرتيو
 نيئحابلا تاهجوملا هذه دعاستو ٠ ةرهاظلا ثودح راركت ىأ تايغ وأ دوجو

 ىأ مهلافغا مدع نمضتو « عرسأ ةروصب ةريثك ةفلتخم تاظحالم ليجست ىلع

 ناظحالمللا لعجت نأل ليمت لئاسولا هذه نأ امك ٠ ةيرورضو ةماه تامولعم

 تاقاطي ضعب ممصتو ٠ ادعم افينصت تانايبلا فينصت نه نكمتو ةيعوضوم
 نانراقم ءارجإا نم هنكمت ةجرد ىلا لصي نأ ثحابلا ميطتسي ثيحب ةظحالملا

 ىجولوكيسلا ثحبلا ىف ةمزاللا تانايبلا وأ تامولعملا عمجو ٠ ىرخآ تانايب عم

 ةعومجم 'رقوت مزلتسي  ةظحالملا تاقاطب اهمظنت ىتلا ةيملعلا ةظحالملا لالخ

 : ىلاتلا وحتلا لع « ثحبلا قرط نم ةقيرطك ةلتحالملا نيسحتل تاباطتملا نم

 نأ ىفبني ةظحاللا طاشنب عالطضالا لبق ؛ ةهجوم ةيلمع ةظحالملا )١(

 ىتلا كولسلا وأ طاشنلا بئاوج ىه ام ديدحت ىأ « اهنم فدهلا ةقدب ددجي

 لثم ىف ةظحالملا تناك اذاو ٠ الثم لامعلا وأ ذيمالتلا ىف اهتظحالم بجي
 حضاو 'ددحم فده رفوت نودب هناف ٠ ةيعص ةبكرم ةيلمع تالاحلا هذع
 اموقم ثحبلا دقفي ىلاتلابو ' هجوم. ريغ « ايوفع ايضرع ثحبلا ريصي ةظحالملب
 لحالي نأ ثحابلل نكمي الف ٠ هتدام ميظنتو هترادا تاموقم نم ايساسأ

 زكري ىذلا ام ديدحتلاب فرعي نأ دبال امناو , ةيلاجترا وأ ةيضرع ةقيرطب
 ٠ ةمات ةقدب هسحب امو هعمسي.امو هاري ام لجسي فيكو « هيلع هعايتنا

 ىف هسفن عضو ةداع ثحابلا بستكي هنأ ةظحالملا ةيفداهب طبقريو
 ةقلعتملا ةرهاظلا نم ددحملا بئاجلا كلذ كردي وأ سحب ىكل ؤيهتلا نم ةلاح
 مفدت ةيلقعلا ةلاحلا هذهو ٠ ىرخألا لماوعلا نم هريغ لهاجتيو , ةلكشملاب
 ىتلا تاريثملا ىلع ههابتنا زكريف « دقثم صحاف نهب ءايشاألا ةظحالم ىلاثحايلا

 مكحتلا ىلع بيردتلا قيزط نغ + ثحابلا عيطتسيو ٠ةبولطملا تانايبلاب هدمت
 ,ةراثالاو ةوقلاب مسستت ىتلا ةيضرعلا تاريثملا دعبي نأ « اريبك امكحت تاذلا ىمت
 ىعيبطرجش وأ قيض ىأ حبكي نأ عيطتسي امك «مديقت وأ ههابتنا رسات نأ نم
 ريمغ لماوعلا ةطساوب ةلوهسب ةظحالملل ههابتنا تيتمست ىلا ىدؤي نأ نم

 ٠ هثحب ىف ةيرهوجلا



 ل الا

 بستكي نأ « ثحابلا ىدل ةيلقعلا ةلاحلا هذه قيقحت ىلع دعاسي اممو
 هنأش نم اذهو ٠ هثحب ةلكشم هيف عقت ىذلا ناديملا ىف ةفرعملا نع اريبك اردق
 ىتمو نيأ كلذكو اهيلا تفتلي نأ ىفيني عئاقولا ىأ ديدحت ىلع هدعاسي نأ
 ,ةيسحلاهتاريخب طبترت ىتلا تامولعملا نم لئاع نيعمب هدوزي كلذف ٠ اهدجي

 ٠ ىنعم تاريخلا هذه ىطعت ثيحب
 تافيرحتلا نم ديدعل تاظحالملا عضخت : ةيعوضوم ةيلمع ةظحالملا (؟5)

 نيس ساوحلا عادخ ىلا ةئطاخلا تاظحالملا مجرت دقف . ةيصخشلا تاليوأتلاو
 هله ردصم وه هسفل نهذلا نوكي دق وأ ةتطاخ تامولعمب نهذلا دوزت

 , نهذلا اهيلا اجلي ةليح ىلا ءاطخألا هذه نم ريثك عاجرا نكميو ٠ ءاطخاألا
 جئاتنلاو , ةفرعملاو « ةقباسلا ةربخلل اقفو ىعو نود تارغثلا المي نأ ىنه
 الإ ىرن ال د اننأب «هتوج » هررقي ام عم قفتي اذهو ٠ ىعو نع اهعقوتي ىتلا

 نركتت ةيصخشلا تامامتهالاو ةقباسلا ةربخلا ساسأ ىلعف ٠ « هقرعن ام

 , سرادملا ىدحا اودقفت ارظانو اهجومو اسدنهمو ابيبط نأ ولف « انتاظحالم
 ذديمالتلل ةيحصلا ةلاحلاو ىنئبملل ةيحصلا ظطورشلا بيبطلا ظحالب
 جماربلا ريص ىدم هجوملاو , ةسردملا ىنبم ةمالس ىدم سدنهملاو
 ماظنلاريس ىدم رانلاو , ىساردلا ذيمالتلا ىوتسمو ةطخلل اقفو ةيساردلا
 ٠ ةماع ةفصب ىوبرتلا طاشنلا ةراداو ىمسردملا

 ةظحالملا مدختسي هنأ يف 0 ىملعلا جهنملا عم ىبيرجتلا ثحبلا قفتيو
 ثحايلاف٠ بيرجتلا قيرط نع « ضورفلا قدص رابتخال ةطوبضملا ةيعوضوملا
 ,ةئيعم تاريغتم ةرشابم لخدي لب , هفصوب فقوملا ةظحالم درجم دنع فقي ال
 ٠ ثدحت ىتلا تارييغتلا رسفيو ظحالي مث ٠ ىرخأ تاريغتم طبض لواحيو

 , ةعباتتم ةمظنم ةقيرطب ةظحالملا ىرجت : ةمظنم ةيلمع ةظحالملا (؟)

 ٠ عاطقنالا نم ةليوط تارتف دوجو نودب

 ردتب ثحابلا اهظحالي نأ درجمب لواب الوأ تانايبلا ليجست متيو
 ىدؤي دق هتاكردم اهيف عمجي ةرتفل راظتنالاف ٠ قيقد ماظنل اقفو , ناكمالا

 هيدل عمجتت وأ اهظحال ىتلا ةرعاظلاب ةقلعتملا تانايبلا ضعب ىسني نأ ىلا هب

 موقي امنيحو ٠ ثدحي امع ةحيحص ريغ وأ ةفرحم وأ ةهوشم تاعابطنا



 - اخد

 , ةرهاظلا نع ةماهلا, تاليصفتلا لك اهنمضي ةناف :.تانايبلا ليجستب .ثحابلا

 ىتلا تابوعصلاو «, اهعبتا ىتلا تاءارجالاو . اهب ناعتسا ىتلا ةزهجالاو

 ,ةلماكة لماش تاظحالم لجسي فيك بردملا ثحابلا ةربخلا عاعتو *-هتهجاو

 ءانثأ ثدحبتت ىتلا ةقيقدلا مئاقولاو ثادحألا لك ليصفتلاب مسسري فيكو

 حضتت ثحابلا دي ىف ادج ةريبك ةميق تاذ تازاجنا اهلك ىهف « ثحبلا ءارجا

 اهريسفتو تانايبلا ليلحتب هيف موقي ىذلا تقولا نيحي امنيح اعاودج تبثتو
 ٠ اهنع عافدلاو اهيلا لصوت ىتلا جئاتتلا حرش وأ

 .تارابع تاظحالملا نم ةممجتملا تانايبلا ليجبست .ىف ثحايلا مدختسيو

 ىذلا ءىشلا سفن هيدل ىنعت اذومرو تاملك مدختسي ثحابلاف ٠ ةقيقد .ةددحم
 .بتكي ةماع تاعابطلا لجسي نأ نم الدبو ٠ نيثحابلا نم هريغ ىدل هينع
 ,لاثملا ليبس ىلع , ررقي نأ نم الدبيو ٠ هساوح هتربخ ام لك نع اقيقد افصو

 موقي « ةعاطلا مدعب نومستي ىسردم لصف ىف لافطألا نم ةعومجم كانه نأ
 مدع ىلع ةلادلاو لافطالا ءالؤه نع ردصت ىتلا ةددحملا عئاق ولا ليجستب
 جدملا وأ عئاقولا هذه راركتو 0 اهيف تثومهسي ِنيذلا لافطألا ددعو مهتعاط

 ٠ اهقرغتست ىتلا

 .ثحابلل رشابملا دوجولا ىدؤي دق + ةرشابم ريغ ةينمع ةظحالملا (5)
 ردصت مهتاباجتسا لعج ىلا نوصوحفملا هيف ٍطسشني ىذلا لاجملا ىق برجملا وأ
 كردي ال , ةرشابم ريغ ةقيرطب ةظحالملا ىرجت دق الل ٠ ةيئاقلت ريغ .ةقيرطب
 , ةبقارم وأ ةظحالم عضوم هنأ عمنصملا ىف لماعلا وأ ةسردملا ىف ٌةيملتلا اهعم

 ٠ ةيئاقلت ةقيرطب كلسي هلمجي ال فقاوملا. هذه لثمب هتفرعم نأل

 ةميق تاذ ةدام عمجب ةظحالملا حمست : ةيليسو ةيلمع ةظحالملا (6)
 ةقدلاو ةيعوضوملا نم ديزم ةمزاللا ت اءارجالا نمضت لئاسو ىلا دتتست ايليح
 ةيسصخشلل تارايتخا وأ سيياقم وأ ٠ ءاكذلل تارايتخا مادختسا لثم
 هذهو ٠ تالآلاو ةّرهجالا ضمب مادختسا وأ لويللا وأ ثاهاجتالل تارابختساو
 وه ةرشابمء اهسردي نإ نكمي ىتلا ةيلسالا ةلدالا ثحاابلا دوزت لئاسولا
 ةرورضلا تعد املك لبقتسلا ىف اهتعجارم عيطتسي امك ٠ نيثحابلا نم هريغو
 ٠ كلذ ىلآ



 اقفو ةظحالملا نم ةعمجتملا ةداملا ةميق حضتت : ةينف ةيلمع ةظحالملا )١(

 «ةحتفتمةظقي ةيلقعب تارهاظلا صيحمت نف ىف ةيافك نم ثحايلا هب عتمتي ا
 ىف ةقدلا قيقحت نأ الا « تارهاظلا ظحالي نأ عيطتسي درف ىأ نأ مغربو

 مستت ىتلا ةسرامملا وأ بيردتلا لالخ نمو ٠ نونفلا نم انف دعب ةظحالملا
 ٠ اهيلع دمتعيو اهب قثوي ىتلاو ةقيقدلا ةفرعملا اهنم قتشت نأ نكمي تاظحالمب موقي فيك ملعتي نأ ثحابلا عيطتسي ة نب اثملاو رارضالاب

 : ةظحالملا ةقاطب عميهصت

 تاقاطب لالخ نم ةظحالملا نيسحتل ةمزاللا ةقباسلا تارابتعالا ءوض ىف

 ةعومجم لغ تاقاطملا ميدنصت موقي ص ىجول وكيسلا 'ثحبلل ةليسوك ةلظحالملا

 : ةيساسألا :ىدابملا نم

 ددحت فاددهألا نأل , ةحضاو فادعأل اففو ةلاطبلا متي نأ ىغبني
 بجي ىذلا ام ددحتو 2 اهاوتسمو اهتايوتحمو ةقاطبلا ةيعون

 ايفيظو اهيجوت ةقاطبلا ميمصت هيجوت ىلاتلابو 2 هعبتتو هتظحالم
 تاريغتملا ةسارد ىلا ةقاطبلا ىدهت دقف ٠ ةظحالملا نم فدهلا مدخي

 « ةرادالا وأ سيردتلا قرط نم ةقيرط قيبطت نع ةجتانلا ةعباتلا

 ةيكولسلاتالكشلا ضعب وأ ؛ ةيسفنلا تارهاظلا نم ةرهاظ عبتن وأ

 ايمسج ذيملتلا ومن مييقت ىلا , ةقاطبلا فدهت دقو ٠'ةيلاعفنالا وأ
 انمضتم لكك هتيصخش ومتث مييقت وأ « ايعامتجا وأ ايفرعم ايلقع وأ
 ةقاطبلا ىوتحم نزوي نأ ىغبني انهو ٠ ةيئامئلا رهاظملا هذه لك
 ٠ ثحابلا هددح ىذلا فدهلل اقفو

 نمضتت تافولعنو تانايبل ةلماش نوككث ثيحب ةقاطبلا ءائب متي نأ

 روطت نع ريعت ناك 2 ةفلثخملا هرصانع سكعتو ةساردلا عوضوم
 صئاصخو ةيليصحتلاو ةيلقملا هتاردقو ةتاهاجتا لثم لفطلا ومن

 ٠ ةماع ةفصب هتيصخش

 ةروص نيوكتب حمست ثيحب :ةقاطبلا تائوكه بتىتو مظنت نأ ىغبني
 « ةساردلاعوضوم ةلكشما وأ ةرهاظلا .رولظت نع ةعباتنمو ةرمتسم



 ةروصوسرب نأ ثحايلل حيتي امم ىضفاملا ىف اهراسم نع ربعت ثيحب

 «٠ لبقتسملا ىف اهرهاظم تالامتحا نع ةيؤينت

 دصر درجم ال « فيملتلا نع ةيح ةيمانيد ةروص ةقاطبلا ىطغت نا

 ٠ ليجستو

 لهس ثيحب ةمظنم ةروص ىفو 2 اطيسب ليجستلا ماظن نوكي نأ

 ٠ هلمع ىف هنم ديفتسي نأ هجوملا ثحابلا ىلع

 قيرط نع كلذو ٠ عقاولل اهتقياطمو تاقاطبلا ةقد ىلع ةظفاحملا ىغبني

 ٠ كلذ نكمأ املك دارفألا مييقت ىف ةيعوضوملا قرطلا ىلع دامتعالا

 تارايتخالاو سيياقلا جتان ليجستل ادونب ةقاطبلا تنمضت املكف

 ليجستلا ناك املكو ٠ هتامسو درفلا تاردق ديدحت ىف ةيعوضوملا

 تناك , اهريسفت ىف ظحالملا نم لخدت نود عئاقولا ىلع ابصنم
 ٠ ةدئاف رثكا تاقاطبلا

 : ةظحالملا ةقاطب مانختسا

 ةماع ةفصب ىجولوكيسلا ثحبلا ضارغأ ىف ةظحالملا ةقاطب مدختمست

 : ةيلاتلا فئاظولا قيقحتل

 عنصملا ىف لماعلا وأ ةسردملا ىف ذيملتل تلا نع ةلماكتم ةروص نيوكت -

 سردملا وأ هجوملا وأ ثحابلا اهلجسي امك امك , هتايح عقاو نم الثم

 ٠ ةيعوضومو ةقدي

 كولس نع 0:8لئ18156 ٠ ةيفيك » تانايبو تامولعم عمجن

 ءارجا ءانثأ وأ ١ ىبيرجتلا فقوملا ءانثأ هتاعاجتاو لماعلا وأ ذيملتلا

 ىساردلا لصفلاى ف ةيئاقلتلا بفقاوملا ءانثأ وأ « تارايتخالا نم رابتخا
 عيمجتو ٠ طاشنلا تالاجم نم لاجم ىف وأ عئصملا وأ ةسردملا وأ
 نعتامولعملاو تانايبلا دصر نع ةيمهأ لقي ال « ةيفيكلا » تانايبلا



 ٠ «ةيمك» ةيضاير غيصو ىمقر لكشف ةساردلا عوضوم ٌرْهاظلا
 تاماجتا ةظحالم ةماهلا ةيجولوكيسلا ةلالدلا تاذ تانايبلا نمف

 ل هسفن برجملا وحنو , هتاريثمو ىرابتخالا فقوملا وحن ذيملتلا

 وأ رابتخالا دونب نم دنب ىف ذيملتلا لسشف ىعدتسي دق « الثمف
 دهاختا ىلا هعفدي دق وأ , ةيلاعفنا تاياجتسا ىبيرجتلا فقوملا

 ةيفيكلا تامولعملاوهذله لثم ٠ لكك فقوملا نع ةيماجحا ةباجتسا
 اذكهو٠ ةلاحلا ىدل ىتئاذلا مكحتلا ىوتسم نع ةروص ىطعت ةعمجتملا

 نأشب ةفلتخملا اهتاريرقتو ةلاحنلا كولسل مظنملا ليجستلا مدختسي دق

 ةلاح ىف ةيصخسشلا رهاظم ضعب ليلحتل ةدامك ىبيرجتلا فقوملا

 ٠ ةيلعف تاكحم ىف اهئادآو اهفيظوت

 ةروص ةظحالملا ةقاطب ةطساوب ةعمجتملا تانايبلاو تامولعملا مدقت

 ممودنلاع ةطصمعخمدلا 68 ةيبلسلاتايوساللا تالاح ةسارديفةيمانيد

 ىتلا 2 ةفلتخملا فقاوملاو تاربخلاو لماوعلاو تابحاصملا ةنمضتم

 نويئاصتخالا اجلي انهو ٠ اهومن روطتو ةلاحلا روهظي تطاحأ

 : نيتلحرم ىلع تاظحالملا ليجست ىلا نويكينيلكالا
, 

 ) )1١ةلكسشملا وأ ضرملا روهظ ىتح ٠

 ٠ داشرالاو هيجوتلا وأ جالعلا دعب (؟)

 تامولعملا ىلع ءانب ةلاحلا عيرات ةسارذ ىلع ىلوألا ةلحرملا دمتعت

 اهتاسبالمو ةلاحلا نع اهعيمجتب ىكيئيلكالا ئئاصخالا موقي ىتلا
 بولسالا اذه فرعيو ٠ قيقدلا صيخشتلا ديدحت ىف اهمدختسيو

 ىنانويلا حلطصم نع ) .ةصقسنت ع8 جالعلا لبق ام ةساردب

 وهف  ىناثلا بولسالا امأ ٠ ( تايركذلا ىأ - فسعستتعقأ5ؤ

 اكماه ىئانويلا حلطصم نع ) "1 مسس عقله" جالعلا دعب امةسارد

 اقفو « ةمظنملا تامولعملا كلت ىعو "٠ ( زكذتي 3810612012261 , دعب

 جالعلا ءاهتنا دعب عمجت ىتلإ «٠ تالاحلا مظعم ىف ةظحالملا تاقاطبل
 نيطيحملا صاخنشألا وأ ةلاحلا ةطسا وب كلذو « داشرالا وأ هيجوتلا وأ

 تاظحالملا ليجست ىف مدختسي لوألا بولسألا ناك اهذاو ٠ اهب



 بالك ب

 ةفلتخملا رهاظملاو ةلكسشملا وأ ةلاحلا روهظ لماوع ةساردب ةقلعتملا

 ةيجالعلاتامدخلا مييقت ىف ديفي ىناثلا بولسالا ناف , اهتذخا ىتلا

 ىذلا نسحتلا ىدمو مدقتلا لئالد ديدحت ثيح نم ةيداشرالا وأ

 ٠ هيجوتلا وأ جالعلا دعب ةلاحلا هتريخ

 وأ نيبوهوملا ذيمالتلا ىلع فرعتلا ىف ةظحالملا تاقاطب مدختست

 وأ ةماعلا مهتاردق ىف زايتمالا نم ةجرد نورهظي نيذلا وأ ةرقابعلا
 ىلاو ٠ تاغللا وأ تايضايرلا وأ نوتفلا لثم ةصاخلا مهبهاوم ىف

 20811176 « ةيباجيالا تايوساللا » ةئف تحت جردني امم كلذ ريغ

 فذ راسم عبتت ىف تاقاطبلا هذه مدختست كلذك ٠ طووةقان ان

 طاشنلا رهاظم نم رهظم ىأ ىف زايتمالا وأ ةبهوملا وأ ةيرقبعلا

 ,لافطألا نم ةئفلا هذه ةئيب ىف ةفلتخملا لماوعلا فشكت ىفو ىمفنلا

 اقتفو اهفيظوتو مهتاناكما قيمعت وأ زارباو راهظا ىلع رفاضتت ىتلا

 ةلظحالملا تاقاطب دعاست « ىرخأ ةيحان نمو ٠ لثمألا ىوتسملل

 ٠ لافطألا نم ةئفلا هذه هيجوت ىف

 ثيح نم ذيمالتلا ومن روطت ىدم مييقت ىف ةظحالملا تاقاطب مدختسا
 , ةيفرمعملا  ةيلقعلاو «, ةميسجلا : ةفلتخللا ةيئامئلا رهاظملا

 فقاوموىف وأ « ةئيعم ةيرمع ةلحرم ىف كلذو ةيعامتجالاو ةيلاعننالاو

 اهربخي ىتلا ةيمدقتلا تاريغتلا ءوض ىف ومتلا اذه مييقت وأ « ةنيعم

 بولسأ وأ سيردتلا قرط نم ةديدج ةقيرط لاخدا ببسب ذيملتلا
 نم كلذ ريغ ىلا هيجوتلا وأ ةرادالا وأ ةلماعملا بيلاسأ نم ديدج

 ةئيبلا ىف ديمالتلا هشيعي ىذلا طاشنلا ريوطت فشنت ىتلا تاريغتملا

 ٠ ةيسردملا

 بيرجتلا ©:

 ةيسفنلا ثوحبلاو تاساردلا ىف هيوععتس عمامكتمم بيرجتلا لتحي

 ,ىملعلا جهنملا تاموقم قيقحت ىلع ىوطني هنآل ء غلابلا مارتحالاب ىلعخت_ةناكم

 بيب رجتلاو٠ةرهاظلا ةكرح مكحت ىتلا ةفلتخلا تاريغتملاو تاقالعلا نع فشكيو



 تارئؤمو تاليدعت تالاخدا اهب نكمي ىتلا ةيملعلا ةقيرلعلا كلذب لثمي
 جتاونو تابترتم ديدحتو ام ةرهاظ ىلع ( ةديدج تاريغتم ) ةديدج تانيسحتو
 ٠ ةلقتسملا تاريغتلا هذه

 « ىرخألا مولعلا نأش كلذ ىف هنأش « سفنلا ملع ىف بيرجتلا رهوجو

 ء سيردتلا قرط نم ةقيرط نوكت نأك ) ةئيعم ةلقتسم تاريغتم لاخدا وه

 عم , فقوم وأ ةرهاظ ىلع ( كلذ ريغو لامعألا ةرادال ديدج بولا وأ

 رئاب ( ةعباتلا تاريغفتملا ) جئاتنلا ددحتنت ثيحب 2“ ى ,رخأآلا تاريغتملا .طبض

 تاءارجاو تاودأب كلذ ىف ثحابلا نيعتسيو ٠ بسحف ةلقتسملا تارغتملا هذه

 ةيسفن تارابتخا وأ ةيلمعم ةزهجأ وأ ةيعيبط فقاوم مدختسي نأك ٠ ةددعتم
 ٠ ةددعتملا سايقلا تاودأو ةفلتخم

 ءةيسفنلاثوحبلاو تاساردلا ىف ىرج امك ٠ بيرجتلا ميسقت نكميو

 : عاونأ ثالث ىلا

 تاريغتملا لاخداو براجتلا ءارجا ىلع موقيو : ىعيبطلا ببرجتلا 5

 ىتلا ٠ ةيحلا ةيعيبطلا فقاوملاو فورظلا ىف ةساردلا عوضوم ةرهاظلا ىلع
 عقاولانع ةديعبلا « ةلزتخملا » ةعنطصملا فورظلا ىف ال ٠ ةرهاظلا اهيف ثدحت

 ايقيقح امهف , ةدقعم ةرهاظ ىهو « ةيسفنلا ةرعاظلا مهف بعصلا نمف ٠ ىحلا

 نمو ٠ اهمكحت ىتلا تارئؤملاو فقاوملاو فورظلا ةفاك ىلع فرعتلا نودب
 ٠ رابتعالا ىف عقاولا عضو اذا الا دوشنملا رييغتلا ققحتي ال , ىرخأ ةيحان

 تارعاظلا ىلع براجتلا ءارجا رذعتي ام اريثك : ىلمعملا ببرجتلا - "

 فورسلط ىف ةيلمعم تاءارجاب كلذ ىف ناعتسيو ٠ عقاولا ىف ىرجت امك
 'ضعبل نوصوحفملا عضخي وأ ٠ ةريبك ةجردب عقاولا لثمت نكلو ةعنطصم
 ةيلقملا تايلمعلا ضعب ةسارد فدهب ةيلمعملا تاودألا وأ ةزهجألا وأ براجتلا

 تايلكب سفنلا ملع ماسقإ يف سفنلا ملع لماعم مادختسا عاش دق !ذل ٠ الثم
 ٠ كلذريغو شيجلا ىفو ةيجاتنالا تاسسؤملاو مئاصملا ىفو ةيبرتلاو بادآلا

 تالاحلا ضعب ىف بعصلا نم نوكي دق : ناويحلا ىلع بيرجتلا “ 

 نوكي 2 لاثملا ليبس لعف ) ةيقالحأ ةيئاسنا تارابتعال ناسنالا ىلع بيرجتلا
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 طابحالل اهيف ضرعتي 8588 ةطغاض فقاوم ىف ناسنالا عضو رذعتملا نم

 عنطصم جذومنب ناعتسي اذل ٠ ( هكولس ىلع فقاوملا هذه رثآ فرعن ىك

 ىف هباشتلا نم ةجرد دوجو ىلا ادانتسا , تاناويحلا ىلع ىرجي ىبيرجت

 نمعونلا اذه عاش دقو ٠ ةيناسنالاو ةيناويحلا  ةيحلا تانئاكلا نيب كولسلا
 سقنلا ملعو ةستاسمفلتل م8ه2عطمام وجع ىناويحلا سفنلا ملع راطا ىف بيرجتلا

 ىفملعتلا ةيجول وكيس ىف هاجتالا اذه لثمتيو ٠ همدتط0ة ه7 جم 010 م

 ىضرملا سفنلا ملع ىفو . تاناويحلا ىلع تيرجأ ىتلا ملعتلا براجت نم ريثك
 ٠ « ىبيرجتلا باصعلا » براجتب ' لاثملا ليبس ىلع ٠ فرعي اميف

 , هم علال 61513

 «(نب) سياقملاو تارابتخالا (4)

 «ةيسفنلا ثوحبلاو تاساردلا ىف امادختسا تاودألا رثكأ نم ىهو

 رهاظم سيقت نأ نكمي ىتلا تارابتخالا نم ديدعلاب سفنلا ملع رخذيو
 د فرعي صاخ ملع هعم رهظ ىذلا دحلا ىلا ٠ ةفلتخملا ةيسفنلا ةايحلا بناوجو

 . 2837080206657 ىسفنلا سايقلاو 168601057 « تارابتخالا ملع »

 ريثم فقوم » ميدقت ىلع 1655ج 2205800 تارايتخالا ةقيرط موقت

 لايح كولسلا طامنأ نع فيشكلا فدهب : رابتخالل عضخي درف لكل « ىرايعم
 ٠*تاعامجلاوأ دارفألا نيب اهتاهاجتاو قورفلا ةيمك سايقو ىرايعملا فقوللا اذع

 ةيصخشلاوتادادعتسالاو ءاكذلا تارابتخا_ةيسفنلا تارابتخالا ءائبىرج دقلو
 تاباجتسالا نم ةئيعملا عاونألا نأ ررقت ىتلا ةقيقحلا ىلا ادانتسا  اهريغو

 نوكتىلاتلابو ٠ ةيمومع رثكآكولسلل « جذومل » نع فشكت رابتخالا ةلئسأآل

 ٠ ةيكولسلا جذامنلا كلتل ةلاعف 260161088 « تائبنم » تارابتخالا

 ءانب ىف اهرفاوت ىغبني طورش ةدع ىلع ىسفنلا سايقلا ءاملع دكؤيو

 نودب ةجردلا سفن ىطعي ىأ « رابتخالا ةيعوضوم )١( : ةيسفنلا تارابتخالا

 ٠ « ىمغنلا سايقلا » لصت ىلا عمجرا ()



 هساألم6 ب

 (؟) « رابتخالا عيحصتب موقي نمع رظنلا ضغبو ةيتاذلا ماكحألل لخدت ام
 , هلجا نم عضو امو سايق ىعدي ام رابتخالا سيقي ىأ 2 رابتخالا قدص

 ىلع هقيبطت رركت ام اذا رارمتساب جئاتنلا سفن ىطعي ىأ ٠ رابتخالا تابث (؟)
 دق تارابتخالا لضفأ نأ كش الو ٠ طورشلا سفن تحنو نيصوحفملا سفن

 فورظ ىف وأ ةميلس ريغ ةقيرطب اهقيبطت مت اذا ةميق تاذ جئاتن ىطعت ال

 قرطب ريسفتلاو ةجلاعملاو عيحصتلل ةعمجتملا اهتائايب تعضخ وأ « ةيتاوم ريغ
 « ةقيقد ريغ

 : ةصالغلا

 «ةيسفنلا تارهاظلا ىف ثحبلا ىف ةصاخلاو ةماعلا قرطلا زربأ كلت

 ةساردلا لوعت اماريثكف , ىلاحلا لصفلا ىف اهئيب هاندروأ ىذلا ميسقتلا مغرو

 ةيسفنلا ةرهاظلا ةعيبطل ارظن + ةادأ نم رثكاو ةقيرط نم رثكأ ىلع ةدحاولا

 تانايبلا نمزكمم ردق ربكأ عمجلل انامضو , بئاوجلا ةددعتملاو « ةدقعملا »

 رظنلا ضغب +٠ قرطلا هذه نأ انناهذأ نع بيغي الو ٠ ةرهاظلا نع ةقيقدلا

 , اهتاذ ىف ةياغ تسيلو ةليسو « ىملعلا ديقعتلا نم اهتايوتسم فالتخا نع
 ثحابلا اهلوانت اذا مظعأ ةميق تاذ نوكت دق تاودألا وأ قرطلا طسبأ نأو
 سفثلاملع ىف ثحبلا تاودآو قرط نوكت ال انهو ٠ ميلس ىجولوكيس سحب
 اهمادختسا ثحابلا ديجي لئاسو املاو ء « سوقط » وأ « ةعنص » درجم

 ٠ نفبو ملعب اهفيظوتو
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 عبارلا لصفلا

 ئتعنلاطاقنلا ٌتاكَكَحَم
 تاباجتسا درجم سيل ؛ ناويحلل افالخ « كولس نم ناسنالا نع ردصد ام

 بكر ع طاشن نع ناسنالا كولس ريعل ايناو 0 ةيلآو ةطيس لاعفأ هدودر وأ

 هارو نمكيو ٠ ىماستلاو ءاقترالل لباق طاشن نع ريعيو لب , فداه قار

 : نامغانتم نادعب ةيئاسنالا ةيسفنلا ةايحلل ةزيمملا صئاصخلا ءده

 ٠ ةيجولويبلا تاددحملا : ىخاد دعب (1)

 ٠ ةيفاقثلاو ةيثيبلا تاددحملا : ىجراخ دعب (؟)

 ةيلخادلا تاددحملا نيب لعافتلا جاتن ناسنالل ىسفنلا للاشنلاو

 0 ةيجراخلاو

 يجراخلا طمنلاو لخادلا طمنلا

 ( ةئيبلا  ةثارولا )

 ((هدع# تانيجلا ) تاثروملاب صخش ىأل ةيجولويبلا ةثارولا ددحتت

 نمو ٠ (06201756) ىلخافلا طمتلاب فرعي ام تاثروملا هذه عومجم فلؤيو
 ةدودحم ةمألق 07016 ةيتايح ةرود ىف لمعت ىتلا تانروملا راثآ عومجمم

 0مدهان تان هصهل  صخشلل ةينيوكتلا ةيدرفلل ماهلا ساسألا ددحتي ايتاذ

 ٠ (156؟ , لزيج ٠ أر زم 31117

 ةئيبلا ىف ةدوجوم تارثؤم ىلع دمتعي ميظنت راطا ىف تاناروملا لمعتو

 ءاملعلا نم ريثكلا قفتيو ٠ ةيجراخلا تارئؤملا نع ةلقتسمو ايالخلل ةيلغادلا



 هس مل“ ب

 فورظل وأ ةيجراخلا ةئيبلل ريثات ىأ نع ةلقتسم طورش وأ لماوع دوجو ىلع

 كولسلانم ةئيعم عاونأ لكشت نع ةلوئسم لماوعلا هذهو ٠ ىحلا نئاكلا ةايح

 نيدلاولا نم لقتني امف ٠ ملعتلا تايلمعل حضاو رثآ اهيف ودبي ال صئاصخلاو
 , اهتاذ ةيجازملاو ةيلقعلاو ةيمسجلا تامسلا وأ صئاصخلا سيل ءاتبألا ىلإ

 ىسف ةبسلا هذخأتس ىذلا لكشلا ددحي ىذلا ثروملا وه لقتنب ام نكلو

 ٠ ةيرفلا

 انيلع , ةثارولا ىف ( نيجلا ) ثروملا هب موقي ىذلا رودلا مهفن ىكلو
 لقاك لمعي فيكو ؟ عضومتي نبأ ؟ ثروملا اه : ةيلاتلا ةلئسألا نيبتن نأ

 ؟ ةيثارولا تامسلا وأ صئاسخلل

 ةشلشخك وأ مألا محر ىف ةدحاو ةيلخك ىتايحلا هدوحو درفلا ادبت

 ةيلخ : توجيزلا وأ ةحقاللا ) تالمأم ةحقالك وأ ٠ ةبصخم ةيموئرج
 نيتموث رج نيتيلخ داحتا نم ةيلخلا هذه نوكتتو ٠ ( نيتيلخ داحتا نم دلوتت
 ةايحللىلوألا ةدحولاف ٠ مألا نم ىرخألاو بألا نم امعهادحا : عع هءال#
 امهالكو  ىركذلا ىونملا ناويحلا نم ةيوثنالا ةضيوبلا باصخا نم اشنت نذا

 اذل ٠ نيتلمتكم ريغ باصخالا لبق نانوكي امهنكلو , امامت ناتيح ناتيلخ
 ةدحاو ةيلخ ىف رخآلل امهدحأ ليمكت باصخالا ةيلمع ىف امهداحتا لثمبإ

 نوكتلا ىف ىريشبلا مسجلا ذخايو ٠ سوبدلا سأر مجح نع اهمجح ديزي ال
 هذهل نيرمتسملا زيامتلاو 'ماسقنالا نم ةفلتخملا مسجلا ءاضعأ ددحتتو
 .٠ ةيلخلا

 ىنلا , هريانمادعتت مزالبوتيسلاب ةيلخلاب طيحملا راطالا فرعيو '
 ' مغرلابوءايبسن ةزيامتم ريغ ج:060دادهستلع طنه( م5181 ةيليج ةدام نم فلاتي
 مزالبوتيسلانأ الا , ةقدلاهجوىلعةفورممريغلازت ال مزاليوتيسلا ةفيطو نأ نم
 نيوكت ىلع ةيمهالا خلاب ريثأت. تاذ ةساهعءالانلهم ةيلخلل ةيلخاد ةئيب لئثمي

 مزالبوتيسلا ىلع ىئايميك يئات نم ريقاقعلا ضعبل ام ليبت دقف ٠ نينجلا
 نع ةفلتخم عاونأ نم ةنجأ قلخ نكمأ امك ٠ ةئجألا نيوكت فالتا ىلا ىدؤي

 ىلع تيرجأ ىتلا براجتلا ضعب ىف رخآب مزالبوتيسلا لادبتسا قيرط |
 ٠ تاناويحلا



 همضذك

 نم ءرجلا كلذ ىهو هةومروجو ةاوثلا دجوت مزالبوتيسلا لخادو

 ف يرمي ام ةاونلا نمضتتو .(111-ياالاتع) « ةايحلا ىطعيو ىذلا ةيلخلا

 عونلا فالتخاب تايغبصلا ددع فلتخيو - ءاته30808888 تايغبصلاب

 ليبس ىلعف ٠ دحاولا عونلا لخاد تباث هنكلو « ىحلا نئاكلا هيلا ىمتني ىذلا

 ء ايغبص 54 ناسنالا ةيلخو ١ تايغبص مل ةهكافلا ةبابذ ةيلخ لمحت « لاثملا

 ْ ٠ ايفيص 5٠١ لمحت كامسألا ضعبو

 نب“ قدأ ةرابعب ىأ , ىحلا نئاكلا ةثارو ىف مكحتت تايفبصلا هذهف

 ىف ١5 ناسنالا دنع تايغيمشلا هدع ) تايفبصلا هذه يفىحلا نئاكلا ةثئارو

 تايقيصلا لحاد ىفف ٠ ( ةيوثنالا ةضيوبلا ىف 55 ٠ ىونملا ناويحلا ةاون

 «(ةيئارولا صئاصخلا تالماح ) 6عدعق تاثروملاب فرعت رغصأ تادحو نمكت

 ٠ ةثارولل ةيساسألا تادحولا نمضتت ةقيقد ةدقعم ةيئايميك تانيوكت ىهو

 ,نيدلاولا نم لك نم ددحتت ىتلا ةيلعفلا ا لماربلا ىع تاثروللا نأ ىأ

 وأ اناسنا نوكيف ( نيدجلا ) ديدجلا قولخملا لكشتو ةببصخلا ةضيوبلا ىف

 « اهدوسأ وأ نيئيعلا 3 « رمسأ وأ رقشأ ناسنالا نوكي دقو  اناويح

 2٠60* نم برقي اه ىلع ةيغيص لك ىوتحتو ٠ اذكبهو . ٠٠٠ ايبغ وأ ايكذ

 ٠ م ةيئارولا صئاصخلا ىدحا نع الوثئسم ثروم لك نوكي 2 اثروم
 * (1988 سموا

 ةيلخلا نيولنو باصخالا دعبف ٠ جاوزا ىف امئاد تايغيبصلا ميظنتو

 حبصيو 2 ةيلخلا لمتكتل تايفبصلا جوازتت ةدحاولا ةاونلا تاذ ةدحاولا

 تايغيصلا نم جوز لك ىفو ٠ ايغيص 58 ىأ ' اجوز ؟5 تافبصلا ددع

 ةيموثرجلا ةيلخل ١ نأ ىأ ٠ مألا نه ىرخألاو بألا نم تايغبصلا ىدحا ىتات

 /ه٠ هرادقم امب مألاو , 5٠/ هرادقم امب بألا نم اجوز نمضتت ةبصخملا

 تايفغبص نيب جوازت ىه ةبصخملا ةيلخل ١ تماد اه , امهلسن ىف ةئارولا نم

 5 بالا نم تايفيصو مألا نه

 ةيلقعلا صئاصخلا ديدحت ىف ةئثارولا رثآ ةساردب ءاملعلا متها دع

 هيب ةئراقملا لع تاساردلا هذه لثم دمتعت تناكو ٠ دارفألا ىدل ةيصحشلاو

 هكلذ نم ٠ كلذ ريغو ءابآلاو ءانبآلاو ءاقشالاو ةلئامتملا ريغو ةلثامتملا مئاوتلا

 تاجوملا جذامت ٠ نع ( 1945 ءنسبيجو سبيج ٠ ثوئيل ) تاسارد نأ الثم



 ب ىلا -

 ةيخملا تاجوملا تلجس دق « ةيئارو ةيسسك 8و 798876 طوع ةيخملا

 ل ةبسنلاب هنأ اودجوف , ةيئالثلا مئاوتلا نم ددعلو مئاوتلا نم اجوز ال١ ل

 :تالاحلا نم /86 ىف ةتباطتم تاليجستلا تناك ةلئامتملا مثاوتلا نم اجوز 6

 ةلثامتملا ريغ مثاوتلا نم اجوز ١9 دل ةبسسنلاب امأ ٠ 7/5 ىف ةقياطتم ريغو

 ليمتىتلا جئاتنلا نم كلذ ريغو ' اهئم /48 يف ةهباشتم تاليجستلا تناكف

 .تاساردلا نم ديدعلا كانهو ٠ ةيئارو ةغص ةيخلا تاجوملا طمن نأ رارقا ىلا

 ٠ ةيصخشلا ىف ةددعتملا تامسلا ثيح نم مثاوتلا نيب هباشتلا نع

 طفثلا ملطصم درفلل ةلئحاللا صئاصخلل ىلكلا عومجملا ىلع قلطيو

 «نسئتاهوج» هحرتقا ملطصم وهو ٠ (2طءدماز:معا ىرهاظلا وأ ىجراخلا

 ٠ ( 7-19 ) ماع ىف 0 ةدتتق6ت

 يح ىف ٠ ةربخلل ةجيتنك نمزلا عم ريغتي ىرهاظلا وأ ىجراخلا طمنلاو
 نم نيبناج هكولسو ىحلا نئاكلا رهظم لثميو ٠ ريغتي ال لخادلا طمنلا نأ

 : اثوروم سيل ىرماظلا وأ ىجراخلا طمنلا اذه ٠ يجراخلا هطمن بئاؤج

 مهلعافتي ىلخادلا طمنلاو ٠ ةايحلا ترتاوئ املك ومني نأ بسحف نكمي وهف

 ىجراخلا طمنلا رهظي اهيف ىتلا ١ ومنلا ةيلمع وه جتانلا نوكيو  ةئيبلا
 لخادلا طمتلاب موتحم ىجراخلا طمنلا نأ ىأ ٠ ءالجب عضتيو ىرعاظلا وأ

 ىلخاد طمن نودب ( مزناجروأ ) ىح نئاك دجوي الف ٠ ةئيبلا عم هلعافتبو
 ٠ ( 19531 ؛ ىكسنازبد ٠ تر ةئيب نودب ىلخاد طمن دجوي نأ نكمي الو

 ( قلخادلا طمتلا ) ةئارولا ضرفت ٠ ةئيبلاو ةثارولا نيب لعافتلا ىف
 وأ ىجراخلا طمتلا ) ىقيقحلا ومنلا ىدم ةئيبلا ددحتو , نكمللا ومئلا دودح

 راثآ وأ ةئيبلا راثآ امأ ميمعت نذا اطخلا نم ٠ دودحلا كلت لخاد ( ىرهاظلا

 ٠ لقتسم دوجو امهنم ىأل سيل هنآل ؛ ةثارولا

 (2122ننم ل 2نمطن»ع اهق06) ةياعرلاو ةعيبطلا ةيضق لازت الو

 راصنأو ةيحان نم دولت عتصء21ةلققأق ةئيبلا راصنأ نيب ةمدتحم
 : 1945.2 زويه ) فصي ٠ ىرخأ ةيحان نم 265606271828 ةئارولا

 كانع سيل » ؛ ىلاتلا وحنلا ىلع ةئيبلاو ةثارولا نيب ةقالعلا هذه ( ١: ص
 ةسث سيل هلأ دكؤمللاو ٠ ةئيبلاو ةياعرلا نم ةيمها غلبأ ةثارولا نأ ىلع .ليلد
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 .نيلماعلا نيذم دحأ ةلالد ىم لالقالا أطخلا نمو ٠٠٠ ةيمهأ لفأ اهنأ ىلع ليلد

 لكق ٠ ةايحلا مايق مدع ىنعي امهادحا دوجو مدعف ٠ رخآلا ةيمهأ تابثال

 ونت ردفب ةددعتمو ةعوننم جئاسلا هذهو . رخآلل ةبسنلاب هجئاتن هل امهنم

 هرسيت ةياعرلا نم برض ةيبرنلاو ٠ هنارولا روصو هياعرلا عاونأ ددعنو
 « ! هقالسإ نم هيلا ردحتنف ةتارولا امأ ٠ درفلا اهيف ىششيعي ىنلا ةئيبلا

 تاددحملاو ةيثارولا تاددحملا نيب « ةئيبلاو ةثارولا نيب نذا ةقالعلا

 ةيسعيبطلا تادادعتسالا ترب ةلدابتم ةيفيظو ةقالع : لعافت ةقالع ةيئيبلا

 ةئيهملا درفلا ىف «2016دغ1قلل[168 ةنماكلا تاناكمالاو 2>ءلنوووعتن ودق

 طسولا هرشابي امو . ةيحان نم ةيلخادلاو ةيجراخلا تارثؤملل ةياحتسالل

 نم اهريثتست ىتح ةنئماكلا تادادعتسالا هذه ىلع ةددعتم تارثؤم نم ىئيبلا

 ٠ةعامجلاو درفلاةايح عقاو ىف اهفيظوت ىلع لمعتو اهرولبتو اهرهظتو اهنماكم

 اهل بيجتسيو ةيفاقثلاو ةيئيبلا تارثأملا هذه ىلع درفلا حتفني ام ردقبو

 اهصئاصخو هتيصخش نيوكت تايوتسم نوكت 4 ةيعيبطلا هنادادعتسال اقفو

 ش ٠ اهلماكت ةجردو

 تاددحم نيب ةلدابتملا ةيفيظولا ةقالعلا هذه ننقث نأ عيطتسن اذكهو

 ىلاتلا وحنلا ىلع ةئيبلاو ةثارولا

 ٠ ( ةئيبلا * ةئثارولا ) ةلاد -» ىسفنلا طاضنلا

 . بسحف ةئيبلا جاتن الو ٠« بسحف هسفن جاتن تسيل درغلا ةيصخشف

 ٠ رمتسملا ىفيظولا امهلعافت جاتن نكلو

 : ةيلاتلا تانايبلاب كلذ ىلع للدن نا عيطتسنو

 ةساطضمصوامعتعمل هيت ةيجولوبورثنالا تاسارللا 1

 ىف تاناويحلا طسو اودجو نيذلا ٠ نيشحوتملا لافطالا ب فرعي ام ىلع

 تانئاكلا هذه ىف حضتت مل تالاحلا هله ىف هنأ نيبت ٠ تاباّقلا ضعب لهاجم

 ةفغللاو مالكلاك . يئاستالا عونلل ةزيمملا ةيئارولا صئاصخلا ىتح ةيحلا

 ةنماكلاتاناكمالل ةقاعا وأ فارحنا وع ثدح ىذلا امناو ٠ ةقستملا ةك رحلاو

 زفقلاب نوبيجتسي اوراص لافطالا ءالؤه نا ىتح ٠ ةيعيبطلا تادادعتسالاو



 هد ه6

 ةعامج طسو زيس امه كلذ ريغو لكإآلا ةقيرطو تاناويحلاك تاوصايو

 ٠ ناويجلا

 نأ فيك نيبت ىتلا هاذص108] 80010168 ةيكيئيلكالا تاسارئنلا  ؟

 طيحملا طسولا ىف ةيتاوملا ريغ تارثؤملاو ةمداصلا ةيتايحلا تاربخلا

 دق امم مغرلا ىلعو ٠ ةيصخشلا بارطضاو ضرملا ىلا هب فرحنت درفلاب
 دعاست دق ىبصعلا زاهجلا صئاصخب ةقلعتملا تادادعتسالا ضعب نم دجوي

 لالتخا ىلا ىدؤت نأ ةرورضلاب سيل هنأ الل , ةيصخشلل ىوساللا ومتلا ىلع

 ٠ ةمئالملا ةيئيبلا تارثؤملاو فورظلا ترفوت اذا اهنازتاو ةيصخشلا لماكت

 امممغرلاب : 0055-هانلءان1]8 810368 ةنراقملا ةيراضحلا تاسارنلا _ *

 نيب ةيجولويبلا ةثارولا ىف قورف دجوت ال هنأ نم ءاملعلا نم ريثكلا هدكؤي
 زاهجلل ةيحيرشتلا صئاصخلا ةيحان نم ةصاخو . ىرخأو ةيلالس ةعامج
 تنراق ىتلا تاساردلا نأ الا « ايلع ةيلقع فئاظو نم اهب طيتري امو ىيصعلا

 اعرضحت ةجرد ىف ةنيابتم ةيفاقث تاعامج نيب الثم ةيصخشلا صئاصخل نيب
 ةيصخيشلا ءانب ىف راثآ نم ةيئيبلاو ةيفاقثلا تارثؤملل ام تئيب دق اهيقرو
 ةيصخشل ةماعلا ملاعملاف ٠ تافاقثلا نيايتل اقفو ةنيابتجملا اهصئاصخ ديدحتو

 ةئيدملا لمأك : ىرخأل ةيفاقث ةعامج نه * رخآل ىئيب طسو نم فلتخت درغلا

 رثكاو لب « ميلاقألاو مصاوعلا ناكس ٠ لخاودلاو لحاوسلا لهأ « ةيرقلاو

 ناسنالا نع الثم ىكيرمألا ناسنالا فلتخي ثيح . رخآو بعش نيب كلذ نم

 لخاد ملاعملا هذه فلتخت دقو لب « ىقيرفالا وأ ىنايايلا وأ ىتييقوبسلا
 تاساردلا هذه لثمو ٠ ةيعرغلا ةفاقثلا تاريثأتل اقفو ةدحاولا ةعامجلا

 ةسارد وأ « بوعشلا ايجولوكيس » ناديم تحت ىوضني امم عونتمو ريثك
 ٠. 'ع« ةيسوقلا ةيصخشلا » ب فرعي ام

 نم دارعالا هيلع .وديب اه نأ نيبتي < ريثك اهريغو , تانايبلا هله نع
 ةماع ةفصب ةيصخشلا صئاصخو ىفرعملا ىلقعلا مطامشنلا تابوتسم ىف قورف
 عجرت الو( ةيجولويبلا ةثارولا ) ةئيعم ةيعيبط تاداباعتسا .ىلا بسحف عجوت ال
 ىلا عجرت اهناو « ( ةيعاهتجالا ةئارولإ ) .ةنيعم ةيئيب تارثؤم ىلا بنسحقا
 ,ةفلتخلا ةيئيبلا طورشلاو ةيعيبطلا تادادعتسمالا جله نيب ىفيظولا لعلفتلا
 ٠ ةيعامتجالا ةئارولاو ةيجولويبلا ةثارولا يب



 ىضنلا طاشتلل ةيجولويسفلا تامزناكيملا

 تايلمفلا ةسارد ةيسفنلا مولعلا ىف ثحبلل ةيساسالا تاعاجتالا نم
 ( كلذ ريغو لاعفنا,ةكرح ةغل ٠ ةركاذ , ريكفت ء كاردا « ساسحا ) ةيسفنلا
 ىداللا ىلمعلا طاشنلا عم ةلدابتملا اهتقالع ديدحتو طاضنلا لاكشأ نم لكشك
 رثملا ىعوشوملا عقاولل ساكعناك ةيسفنلا تايلمعلا ةسارد ىأ « ناسنالل
 'ةدْيِمه ةيصاخ 2061666102 ساكعنالا ىلع ةردقكلا هذه لثمتو ٠ ىحلا نئاكلا ىلع
 نسم غملا هب موقي اميَف حضتت امك 2 ىناسنالا يحلا نئاكلل ىقارلا ماظنلل
 ةبلاطم ةيسفنلا مولعلا ناف انه نمو ٠ اهتاذ ةايحلا فورظ اهندجوأ فئاظو
 ٠ خملل ساكعنالا طاشنلا اذهل ةيجولويسفلا تامزناكيملا نع فيشكلاب اضيأ
 سلل ةيكرملا جذاسلا .تاهزئاكيم ديدحتبو معموتس عقامعأتلع ةعاتالا#
 , نيمم فده وحن هاجتالاو « ةيلكلاك صئاصخ نم هب فصتي امو ىناسنالا
 تامزناكيملامله ةسارد عقتو ٠ لاعفالاب ؤبنتلاو ٠ ةجمربلاو « ىتاذلا ميظننلاو
 ءامهلماكتوامهرفاضتب , ايجولويسفلاو سفنلا ملع ٠ نييساسا نيملعقتاع ىلع

 فئاظولا قيقحت ىلع لمعلل ةزهاج ةيخم تانيوكتب دلوي ال ناسنالاف
 لفئاظو نم اهب طبتري امو تانيوكتلا هذه نكلو « ةيقارلا ةيسنفنلا تايلمعلاو
 ةيعامتجالا ةريخلا لثمتو باعيتسا ةيلمع قايس ىف ايثايح ومنت تايلمعو

 ٠ ةعمجتملا

 : قسقنلا كاشنلا ىجولويسللا ساسآلا  ىقارلا ىبصعلا طاشنلا

 ىلع فرعتلا ىثبني اذل ٠ ىبصعلا زاهجلل ةفيظو ىسفنلا طاشنلا
 طاشنللىجولؤيسفلا ساسالا لثمي ىذلا ىقارلا ىبصعلا طاشنلا صئاصخ

 مكحتي ىذلا ىحلا نئاكلا ىف ىلحادلا ماظنلا كلذ يبصعلا زاهجلا لثمي
 اهلمع ميظنتو اهفئاظو طبضب موقيف , ةفلتجخملا مسجلا ةزهجأو ءاضعأ ىف
 نئاكلا لعافتب ىبصعلا زاهجلا ةدعاسمبو ٠ اهتيلعاف كيرحتو اهطاشن هيجوتو
 ةلقتسلاهزازجادحوتت ىحلا نئاكلا لخاد ىفو٠ ىجرراخلا ملاعلاعم لكك ىحلا



 ١م -

 , ةفلتخملا ةيويحلا تايلمعلا ميظنت ىلع لمعي قستم كرتسشم طاشن ىف

 تقولا ىف هفئاظون مسجلا ءاضعأ نم وضع لك موقيف « ةيدارا اللاو ةيدارالا

 تاريثملا ديرفت ىحلا نئاكلا عيطنسي ىبصعلا زاهجلا لضفبو ٠ بسانملا
 ريغتب اهل بيجتسيو « ةبكرم ةقيرطب اهديحوتو اهعيمجتو ٠ ةقدب اهليلحتو
 فيكتي نأب ىحلا نئاكلل ىساكعنالا طاسشنلا حمس اذل ٠ لاعقألا دودر 70

 لمعلا اذهو ٠ هب طيحملا طسولا ىف ةثداحلا ةفلتخملا تاريغتلا عم حاجتي

 مسجلا لعافت قسني ىذلا ىبصعلا زاهجلا لضفب ققحتي دقعملاو قيقدلا

 ٠ ةيجراخلاو ةيلخادلا هتئيب عم

 ( ١ لكش ) نييساسأ نيمسق ىلا ىبصعلا زاهجلا مسقنيو

 ةعومجملاوأ) 66111181 261701018 8ز63[5 ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا  الوأ

 ىيصعلازاهجلا نم ربكألا ءزجلا 28358 غامدلا فلؤي : ( ةيسيئرلا ةيبصعلا

 ةيشغأ ثالثب اطاحم 65831181 087167 ىمجمجلا فيوجتلا ىف عقيو ٠ ىزكرملا

 مألا < 12صامصعمتس عمق ماه رمه567  ةنونحلا مألا:  ةقيقر اياحس وأ

 هذه لصتتو ٠ 01018 70816 ةيفاجلا مألا 2ةعاتط010 208167 ةيتوبكنعلا

 ٠ اهل ةلباقملا ىكوشلا لبحلا ةيشغأ عم اميمج ةيشغالا

 : نم ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا فلاتيو

 مقتيو « ربكالاو ىولعلا ءزجلا وهو : عزتعاطتناتسا حملا ١

 : نم خملا بكرتيو ٠ لاطرأ ةثالث هنزو طسوتم غلبيو ٠ ةمجمجلا لخاد

 ةيبصع ايالش نع ةرابع وهو , ( ىرشقلا هزجلا ) ىجراخ ءزج 1
 5 ىبصعلا اهجيسسن تادحوو اهتاررجش عم

 ةيبصعفايلأ نع ةرابع وهو , ( ىعاخنلا ءزجلا ) ىلخاد ءزج هيليو ب
 فايلأ اهضعب : ةددعتم فئاظوب موقت تاماجتالا ةفلتخم ةديدع

 فرعت ) فارطالا ىلا ةيغملا زكارملا نم رماوألا لقتنت ةيجراخ
 فارطالا نم ساسحالا لقنت ةدروم اهضعبو « ( ةكرحملا فايلآلاب

 فايلا)اهضعبو « ( ةيساسحلا فايلالاب فرعتو ) ايلعلا زكارملا ىلا



 ثاثرلا فق
 وشلا
 .ةرثلا

 ؛راويا-4*'"

 ك5 ليجلا -« يملا

 قررالاو ىزكر لا ببمعلا زاوبل ا :/) للك

 ب مالا



 ل اقاد

 رخآلا ضعبلاو , ضعبب اهضعب زكارم ةدع لصت ( ةلصوم
 خملل ىرسيلاو ىنميلا ةهجلا طيبرت + ةطبار فايلأ )

 اهضعب ةفلتخملا ءاونألا ضعب طبرت امك ٠ ىرخالاب ةدحاولا

 ةفلتخملا ةديدعلا (00طاننق0088 ةيبصعلا تاعمجتلا هذه للختي.

 «ءاونآألا» ب فرعت ةيبصعلا ايالخلا نم ةريثك تاعومجم فئاظولاو تاهاجتالا

 تاراشا لابقتساب ءاونأالا هذه نم ةاون لك ايالخ صتختو 63 .٠

 ىلا ةنيعم تاهيبنتو تاباجا لاسواب وأ , ةصاخ قطانم نم اهيتأت ةصاخ

 اهلوح ءاوثألا نم ريثكب ءاونألا.هذه نم لك لصتيو ٠ اهصاصتخا زكارم
 ٠ هتازجآو جملا ىف ىفسلاو ةطسوتملاو ايلعلا زكارملاب كلذكو

 : ىه ةيسيئر ءازجأ' ىلا حملا ميسقت نكميو
 خملل نييوركلا نيفصنلا لمشيو ٠ 2-8028هنص  ىمامألا ملا '

 ءانثتساب خملا ءازجآ لك ناقلغي نيذلا 0هطو1 طعصتعرط 6ع

 ناسنالا دنع امهومث طبتريو ٠ امهنم لغسأ دجوي ىذلا خيخملا
 فئاظونم هب موقي اميف ىرخالا ةيحلا تانئاكلا رئاس ىلع هقوفتب

 ذختت اصوصف خملل نييوركلا نيفصنلا نمضتيو ٠ ايلع ةيلقع
 ةيهيجلاصوصفلا : اهولعت ىتلا ةمجمجلا قطاتم نم اهءامسأ
 ب ةيقارلا ةيلقعلا فئاظولا زكاره ىهو ٠ 1ومأه] 10طعق

 طاشن ىف قيقدلا مكحتلاو ىعاولا طيطختلاو ىقطنملا مكحلاك

 ةكرحلا مظنت ةيهبجلا صوصفلا هذه نأ ابك , هتالاعفئاو ناسنالا

 ةيرادجلا صوصفلا صتختو ٠ اهقسنتو اهطبضتو ةيدارالا
 عمسلاك ناسخالا فئاظو ضعبب 2 طومعتاهل 8
 يىهف 162200181 86 ةيفذصلا صوضقلا امآ ٠ راسبالاو

 رظنأ ) نيئذألا نم ةدراولا ةيعمسلا تاراشالا لابقتسال زكارم

 ٠ ( ؟ مقر لكش
 ىذلا عملا نم هزجلا كلذ وهو : 22-318هذ5 >> طسوألا حملا ب

 هابل ا دع , فلخلا كلا امألا ملا نيب طسوتم زكرف قوف مقي
 ٠ نيئيعلا ةكرح طاشنب ةصاخ طبقرت



 ا ءام قطاشم :ر ليح

 ةيفلخلا ةرفحلا ىف فلخلا ىلا عقيو ةةذ8-50:هنه ىفلخلا خملا ب
 هزت  ةرطنقلا )١( : ءازجأ ثالث نم بكرتيو ٠ حملا ةدعاقب

 ةرابع ىهو , طسوألا خملا ىلب ىذلا ءزجلا ىهو ٠ لوراف ةرطنق وأ

 ةيبصعلا ءاوتألاو فايلألا نم تاليكشت نمضتي رسج نع

 عاختلابةمزاللا تالاصتالا ميقت ىكل ةطباهلاو ةدعاصلا باصعألاو

 صمشسللم 0ة1هدووأه عاخنلا (؟) ٠ خيخملابو ىكوشلا لبحلاو

 ,(ىدارااللا)ىتاذلاىبصعلا زاهجلا زكارم نم نيزكرممهأ نمضتيو

 ىئاعولازكرملاو ةيسفنتلا تاكرحلاب صاخلا شسفنتلا زكرم امهو

 ٠ هلك ىئاعولا زاهجلا فئاظوو بلقلا تابرضب صتخملا ىبلقلا
 ىفامدلا بصعلا قيرظ نع نيزكرملا نيذه اتفيظو قةحتتو
 ءزجلانمضتيو 3 خيخملا (5) ٠ زئاحلا وأ رشاعلا

 ميظنتو ىكرحلا طاشنلا قيسنت فئاظوب موقيو 2 ىفلخلا
 خيخلاو ٠ مسجلا اهتختي ىتلا ةفلتخملا ةيكرحلا عاضوألا

 « ىكوشلا عاخنلا نمو ىماغألا خملا نم ةريثك لئإسر لبقتسي
 * لكك ىزكرملا ىبصعلا زانهجلا ىلا لئاسر هرودب ثعيب مث

 ةيدارالا تاك رحلا طاشتنل ربكالا مظنأا خيخملا ربتعي اذكحو

 ٠ ةيعاولا



 ١ه

 (ةنودهت ©0853 يكوشلا لبحلا ر 2200112 ةراصقلنق ىكوضشلا عاخنلا  ؟

 56 هلوطو فصنو ارنميئتس هرسطق غلبيو . لكشلا ىناوطسا مسج
 مظتنيو ٠ ابيرقت ىللقسلا رهظلا ةياهن ىلا ةمجمجلا ةدعاق نم دتمي « ارسيتنس

 ىمحو (ة8واسقل 26295868 ةيكوشلا ةيعاخنلا باصعألا ىكوشلا عاخنلا ىف

 عاخنلا نم ةقطنم لكو اجوز 5١ اهددع غليي باصعألا نم جاوزأ نع ةرابع

 ٠ ةلقعلاب ىمست باصعألا هذه نم جوز اهنم جرخي ىكوشلا

 ةيبصعلا لئاسرلا ليصونل ىسيئرلا عاذجلا ىكوشلا عاخنلا لثميو
 لثمي ٠ ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةكرحلا ميظنت ىلا ىدؤيف « هيلاو خملا عم اهعباتنو
 اديعب الثم ديلا بحسن نأك , ةسكعتملا لاعفألل ايسيئر ازكرم ىكوشلا عاخنلا

 ٠ بهللا نع

 ىعرفلا وأ ىفرطلا ىبصعلا زاهجلا  ايناث
 : مهتوطعتول هعتتلوانقك 3 ١

 ةعومجملا نم عرفتي ىذلا 2« 2988 باصعألا ماظن نع ةرابع وهو
 تاعمجت نم فلأتيو ٠ ( ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا ) ةيسيئرلا ةيبصعلا

 ؛ ( ١ مقر لكش رظنأ ) ةيلاتلا باصعألا

 ءازجأي لصتت 2 ابصع رشع ىنثا اهددعو : ةيخملا باصعألا ١
 اهتدعاقب ةصاخ بوقت قيرط نع ةمجمجلا لخدت وأ جرختو « خملا نم ةقرغتم
 فيوجت ىلاو لب ردصلا ىلا حزني اهضعب نأ ريغ , قئعلاو سأرلا ةجسنأ ةيذغتل
 لع ىع ةيخملا باصعالاو ٠ عملا ىف ةاون باصعألا هذه نم نكلو ٠ نطبلا
 : ىلاتلا وهصتلا

 ٠ منشلا ةساحب صاخ وعو لوألا ىخملا بصعلا -

 ٠ راصبالا ةساحب صاخ وهؤ ىناثلا ىخملا بصعلا

 ٠ نبعلا ةلقم تالضع مظعملل كرحم وعو ثلاثلا ىخملا بصعلا



 هلا

 ةلقمب ايلعلا ةفرحتلا ةلضعلل كرحم وهو مبارلا ىخملا بصعلا
 .٠ نسعلا

 بصع وهو « ىثالثلا ىمأوتلا بصعلا وهو سماخلا ىخملا بصعلا

 اهمدختسن ىتلا تالضعلاب لصتت ةكرحم رصاتع نم نوكتي طلتخم

 هسحولا نس تاساسحالا يبلجي موقت ةيسح رصاتعو ممضملا ىق

 ٠ هلك

 ةيمشحولا ةميقتسملا ةلضعلل كرحم وعو سداسلا ىخملا بصعلا

 ٠ نيملاب

 كرسحملا بصعلا وهو ىهجولا بسصعلا وأ عباسلا ىخملا بصعلا

 ٠ ةيسفنلا ةلاحلا نع ربعي وهف اذلو ' هجولا تالضعل

 : نامسق وهو ىنازتالا ىعمسلا بصعلا وأ نماثلا ىخملا بصعلا 55

 « مسجلا نازتا طبضل رخآو « ىعمس مسق

 لمحي ىذلا ىئوعلبلا ىناسللا بصعلا وأ عساتلا ىخملا بصعلا

 « مفلا نم ساسحالاو ناسلل ىفلخلا ثلثلا نم قوثذلاب ساسحالا

 ٠ بامللا زارفا ىفو ملبلا ةيلمع ىف دعاسي هنأ امك

 زاهجلا ميظنتب موقيو رئاحلا بصعلاب فرعيو رشاعلا ىخملا بصعلا

 زاهجلاو ىسفنتلا زاهجلاو ىبلقلا ىلاعولا زاهجلا فئاظول ىتاذلا

 , بلتلا ءىدهت اهنأ ذا ةصاخ افايلا نوكت هفايلأ داكتو ىوعملا ىدعملا

 تالسصفع ىذغتو « قنعلا ةجسنأ ضعب ىذغتو ,٠ سفنتلا هبنتو

 اهئالضع كلذ ىف امي , ءاعمألاو ٠ ةدعملاو ءىرملاو ٠ بعشلاو ةيئاوهلا

 ٠ ةيمضهلا ةانقلا ريصع راردتسا مظني هنأ امك ؛ ةرصاعلا

 كرتسشي طلتخم وهو , دعاسلا بصعلا وأ رشع ىداحلا ىخملا بصعلا 55

 كرسحم وهو ىئاسللا تحت بصعلا وأ ريشع ىناثلا ىتملا بصعلا

 ٠ ناسللا تالضع لكل



 سه كآك

 نم دسد 2 ابصع ١ اهددعو : ةيكوشلا ةيعاخنلا باصعألا  "؟

 قطانملا نم امءامس: قسش ىهو ٠ ةيج لك نم ماظنناب ىكوشلا عاختلا
 ىتثالاو ةيقنعلا ةيكوشلا باصعألاب ىلوألا ةينامثلا فرعتف اهيف عمم ىتلا

 ةيكوش باصعأ ةسمخ مث , ةيرهظلا ةيكوشلا باصعألاب اهيلت ىتلا رضع
 ٠ ىصعصعلا بصعلا ريشألا مث , ةيزجع باصعأ ةسمخ مث « ةينطق

 وهو : ( ىباذلا ىبصعلا زابجلا ) ٠ ةيداراثالا ٠ ةيناذلا باصعألا_ '"

 ىلع رطيست ىنلا يبصعلا زاهجلل ةيعرفلا ثالثلا تاعومجملا ىدحا نع ةرابع

 ةيطاخملا ةرشبلاو ةيعوألا ناردجو بلتلاك ةيدارااللا تالضعلا عيمج ةيذغت

 فييكتل اهضاخ نوكي ىزكرملا ىبصعلا راهجلاب هلاصتاب هنأ الا . ددغلل

 : نيتعومجم ىناذلا ىبصعلا زايجلا نمشتيو * جملا ةرطيس ميظنتو

 نلتم فئاظو: موقنو مزيت ل8 8ع6ع 8781683 ةيفطاعتلا ةعومجملا أ

 2 هتوقو بلقلا تابرض ةعرس ةدايزو 2 نيعلا قدح عيسوت

 ميظنتو ١ دلجلا ددغ ىضعب هيبندر ٠ سفئنلا ةعرس نم لالقالاو
 ةيعوألا تالضع ضابقناو ٠ مسجلل ليلاتيردالا نومرع لوصر
 فوخلا ةجيتن باصتنالا متي الف لسائتلا ءاضعال ةيومدلا
 ٠ الثم

 فئاظوب موقتو روعومزر م دواطعألع 8ز8[ةيصةيفطاعتلا رظن ةعومجملا ب
 « بلقلا تابرض ةعرس نم لالقالاو « نيعلا ةقدح ضيق لثم
 اهعيسوتو لسانتلا ءاضعا ةيعوأ ءاخترا ببسنو « سفنتلا ةدايزو
 ٠ باصتنالا متي كلذبو ٠ رظبلا وأ بيضفلا ةيعوأ ةصاخ

 «رخآلل ًامددحأ نيتضقانم نيتيبصعلا نيتعومجملا نيناههئاظو نوكت اذكموا
 طاشن ردكا مييلع رطيسي نمو * امهئيب نزاوتلاب ةيوسلا ةلاحلا ثدحتو
 لاشتلاب نوفصتي (عومصرةاطو(ءمامهأع مهيلع قلطيو ) ىل وألا ةعرمجملا
 ةيفطاعتلا ريظن ةعومجملا طاسن رثكأ مهيلع رطيسي نم امأ « نيتدئازلا ةكرحلاو
 ٠ ةدالبلاو ىشارتلاو لومخلاب نومسقيق



 كلا 0

 ريسعلازاهجلا ) باصعألاو ( ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا ) عامدلا فلاسو

 نايكلا نمضتيو ٠ 11تاتالهلتق تانورينلاب فرعن هيبصع ايالح ىم ( ىقرطلا

 ةفيرطب موعن . ةيبصع ةيلخ نويلم فالآ ةرسشع نم برعي ام ىناسنالا ىوضعلا

 ةيبصعلا تانيوكنلاو زكارملا نيب ليصوتلاب ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 ٠ هقلتحملا

 : ىناسنالا غامدلل ىجولوفروللا نيوكتلا درفت

 ٠ناريحنل افالخ ٠ اديقعت ركالا هتيئبب اذكه ناسنالا ىدل عمل صني

 ناسنالا ىدل ديزي هناف . مارح 5٠٠ 50٠ ىلاوح نزي ةدرفلا خم ناك اداف

 نأ نم ملا فئاظو ديقعت ىدم حضتيو ٠ مارج ٠٠*١5 ىلاوح طسونملا ىف

 ٠ مسحلل دراولا نيجسكألا نم ١8/ كلهتسيو مسجلا نزو نه .”؟ ..لود دملا

 ءزجلا نزو دادزي ام ردفب , تاناويحلا روطن ىوءاسم عمنرب ام ردعبو
 ١

 . ممصولا نزو نم ا لناوح توحلا ىدلف ٠ مسجلا ندم حملا هعلزري ىدلا

 ١ ١ ١
 بس ىلاوحف ناسنالا ىدل امأ « 3 درقلاو ٠ 2 ليفغلاو

 ٠ ىحلا نئاكلا ةايح ىف ةصاخ ةيمعأ خملل نييوركلا نيفصنلا ءاحللو

 ةيبصعلا ايالخلا نم درايلم ١5 ١50 ىلاوح نم ناسنالا ىدل فلأاس وهف

 ردقب . اذل ٠ ةيمعألا غلاب ا!رود ءاحلل ةيهبجلا صوصقفلا بعلتو ٠ ( تانوربتلا)

 ةيهبحلا صوصقفلا هلتحت ىذلا ءزجلا رادقم دادزي « ناويحلا روطت دادزي ام

 ٠ ( 759 ناسنالاو , ز/" ىلاوح لتحت ةطقلا ىدل ةيهبحلا صوصفلا )

 ىللصع لمعي ال خملا نأ الا ٠ ىبصعلا زاهجلا زكارم زيامت نم مغرلابو

 لصسعي هنكلو , ةئيعم زكارمب اطبترت ةدرفنم وأ ةلفتسم فئاظو ساسأ
 نواعنلا مظنيو 2 ةفلتخملا هزكارم نيب لاصتالا لهسي ىكل « بكرم لكك»

 عوضوم لايح لعق در وأ ةباجنساك لمعي ال نذا خملا ٠ اينيب ماجسنالاو
 هزكارم نيب ةيلعافلاو طبارتلاو قاستالا نم راطا ىف لمعي هنكلو . نيعم

 « ىقارلا ىبصعلا طاشنلا » هلمع ىلع قلطي اذل . ةفلخملا

 "1ع معا مابق ةعانتبأ از"



 ةعلا لا هلل ةيفاقثل 2 ةيئيبلا تت 5

 تسيل ىناسنالا ىحلا نئاكلل ةيسفنلا صئاصخلاو ةيلقعلا فئاظولا

 ««ءانتايح»هنوكتت اهنكلو ٠ بسحف ةيجولويبلا هتثاروب  انركذ امك  ةموتحم

 لسماوع نم درفلا هل ضرعتي امل اقفو اهاوتسمو اهنوممضمو اهلكش ذخأتو

 درفلا هب متمتي دق امف ٠ اهل هلثمت ةجردل اقفوو ةيفاقثلا ةيثيبلا ةراثتسالا

 عمقاوىف رهظت نأ نكيي ةنماك تاناكما لثمي ةيثارو ةيعيبط تادادعتسا نم

 نكن مل اذا ىفتخت نأ نكميو . ةيئالللا ةيفاقثلا تاهبنملا ترقوت اذا درفلا ةايح

 ةيصخش مقاو ىف اهنم ققحتي دق ام نأ امك « ةيتاوم ةيفاقثلا ةئيبلا طورش
 ٠ ةيلصألا ةتاناكما نم ريثكب لقأ نوكي دق درفلا

 ةيلصالا رداصملا ىلا لصوتن نأ نثمي ةيفاعنلا ةيئيبلا ةراثتسالاب ٠ نذإ

 مماعط(3568[1]13  ةنماكلا ةقالخلا تاناكمالا ىلا . (ث00نهعأ اطع 5

 ٠ةيسفنلا درفلا ةايح ىف ةعقاو ةقيقح ريصت ىكل , ىناسنالا ىسفنلا طاشنلل

 * ةفافنلا ام ! ةئيبلا ام : ةيلانتلا ةلئسألا ىلع ةباجالا لواحن انهو
 ضرعتي ٠ ؟ هنيصخش ءانب ىفو ناسنالل ىسفنلا طاشنلا ليكشت ىف اهرود ام
 هب ظطيحملا طشسولا نم ةرداصلا تارئؤملا نم كيدعلا ىلإ ٠ هداليم ذدنم درفلا

 لحارملا ةفاك ىلع بحسنت ةدقعمو ةعونتم ةيئيبلا تارثؤملا هذهو ٠ (تللل#0)
 ٠ هتيصخش لكشتل ىئامئلا راسملا اهذخأي ىتلا

 ناكملاو نامزلا نم نيروحم عمتجملل نأ عامتجالا ءاملع ىدلا فورعملاو
 ىلا لمشت ماعلا ىنعملاب عمتجملا ةراضحو ٠ هنراضحو هتايح امهلوح رودت

 رادت ىتلا ةقيرطلا ددحت ةيسفنو ةيعامتجا تاموقم ةيداملا“ رصاتعلا بئاج
 ميقلاو تاكرحملاو عقاودلا عاونأو تالاجملا فلتخم ىف ةرامضحلا كلت ةفد اهب
 ةيوسلا وأ زاشنلاو فيكتلا روصو قلقلاو ةئينامطلا لماوعو ايلعلا لثملاو
 ةراضحلا رصانعو ىناكملاو ىنامزلا نيدعبلا ةليصح نم نوكتيو ٠ ذوذشلاو

 . رامع دماح ) درقلا ةيصخشل ىعامتجا طمن ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيداملا
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 كو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةيئيبلا تارئؤملا مسقن نأ نكميو

 هيفارعجنا لماوعلا نمضتتو : ( ىناكملا دعبلا ) : ةيفارفجلا ةئيبلا ١
 ء ( ىحاوس مأ ىللخاد زر اعقوم تناك ءاوس ء ناكسلا طاس ىف رنؤب ىللإ

 « ادراي . الدتعم . اراح ) اخانم وأ ( ىراحص . لابج . لوهس ) اسيراصت وآ

 نم ةئيبلا ىف يفوتي ام ىدم ةيفارغجلا لماوعلا نممضتت دق امك ٠ ( ايديلج
 كش الو ٠ ( كلذ ريغو ىعارم ؛ لورتب . نداعم ) ةحانم ةيدام ةيعيبط تاورث

 ناسنالا ليكشت ىف ةريبك ةجردب رثؤن ةعونتملا ةيفارغجلا لماوعلا هذع نأ
 لمعلا فورظو ىناكسلاو ىداملا طاشنلا ددحت اهنال ٠ هنيصخش ءانب ىفو

 ٠ امدح ىلا ( ىفارغجلا وأ ىئيبلا محلا ) ةيرظن اح قدصن ا ٠ هحاملا

 ىسفنلا طاشنلا ربتعي : ( ىنامزلا دعبلا ) ةيخيراتلا ةئيبلا - ؟

 ىوتسمي . ناسنالا هشيعي ىذلا رصعلا فورظب ةموكحم 2 ةيخيراد هرهط

 - اهزرمرو ٠ اهتاودأو , اهجاتناب  ةيئاسنالا ةراضحلا هيزرحا ىدلا روطلا

 تاسناكما اهيف حتفتن ىنلا ةراضحلا كلت : ةيخيراتلا ةيلمعلا قايس ىف

 ىسنلا كاشنلا صئاصخو ةيصخشلا حتفت تايوتسم نأ كش الف ٠ لافطالا

 نرقلانم ىناثلا فصنلا ىف ىرصملا ناسنالا ىدل « لاثملا ليبس ىلع ء فلتخن .

 امع وأ ىنامثعلا مكحلا مايأ رشع نماثلا ثرقلا ىف هيلع تناك امع نيرشعلا

 رامعتسالا نايا نيرشعلا نرقلا لئاوأ رششع عساتلا نرفلا رخاوأ ىف هيلع تناك

 لايجألا نوكت نأ ٠ ىخيراتلا روطتلا نيناوقل اقفو عمقوتن لب ٠ ىزيلجنالا

 ةيناسنالا ةراضحلا روطتومكارت مكحي اهتقيسىتلا لايجألا نم لضفأ ةديدجلا

 ٠ تازجنه نم هزرحن امو

 لاكساو ةيعامتجالا ةايحلا جذومن رثؤي : ةيعامتجالا ةئيبلا - ؟

 امو , ميقو ديلاقتو تاداع نم مهيب عيشي امو ةعامجلا دارفأ نيب تاقالعلا

 صئاصخلا ضعب ليكشت ىف  ةيعامتجالات اقالعلا هده قسنت مظن نم هنوشيعب

 ناك ٠ لاملا ليبس ىلع , ةماع ةفصب ىماملألا ناسنالاف ٠ ةيصخشلل ةماعلا

 ضرفت دقو ٠ ىزانلا مكحلا ماظن لظ ىف ةيناودع ةيئالعتسا ةعزنب مست

 نوللاببسب ةئيعم تاعامج دض ةيرصنع ةيبصعت تاهاجتا ةيعامنجالا ةئيبلا
 ىف نين ولملا دش بصعتلا لثم ٠ ةيعامتجالا ةقبطلا وأ سنجلا وأ نيدلا وأ



 - لها

 ةطسوتملا «ةيطارعتسرالاةقبطلاز ةيداصتقالا تايبوتسملا رثؤت كلذك ٠ اكيرمأ

 ةنيعم صئاصخ ليكشت ىف رضحلا وأ فيرلا ىف ةايحلا جذامنو ( ةريقفلاو
 ٠ اهدارقأ ىف

 طسولا ىف عيشي ىذلا « ىسفنلا وجلا » رثؤي : ةيسفنلا ةئيبلا 5

 ةفصب معمتجملا وأ ةسرداملا وأ ةرسألاف ٠ هتيصخش ءانب ىف درفلاب طيحملا

 - دق امفق ٠ دارفألل ىسفنلا ومنلل ةمثالم ريغ وأ ةمئالم اقفورظ ضرفت دق ةماع

 , طابضتنالا وأبيستلا ٠ ةيرحلا وأعمقلا« حماستلاوطغضلالماوع نم دوسي

 سكعني !ذه لك  ديدهتلا وأ نامألاب روعسشلا تاموقم نم دارقألل رفاوتي دق امو

 ٠ ةيسفتلا دارفألا ةايح ىلع ىوق لكشب

 رولبتت ةيئيبلا تارثؤملاف ٠ ةفاقثلا موهفم نع ةئيبلا موهفم لصفني الو
 ءرخآ ىنعمب ٠ ةفاقثلا موهفم وم ' ةعامجلا ةايح بولسأ ىف حضتتو دسجتتو

 ٠ ةعامجلا ةفاقث ىف رهظت ةيئيبلا تارثؤملا

 ىضاملاب طبترملا , ريكفتلاو لمعلا قرطل ىلكلا عومجملا » ىع : ةفاقثلا
 ةفاقثلا لثمت :« لفطلل ةبسنلابو ٠ ةيءامتجا ةعامجل : ليقتسملاو رسضاحلاو
 1١95٠( ٠ . دراسوب ) « اهيف أشنيو اهيلع بش ىتلا ةيعامتجالا ةثارولا

 ىلا ليج نم لقتنت ةايحلل ةطخ وأ ابولسا ةرورضلاب ةفاقثلا موهفم نمضتيو
 هب موتي الل ةيكولسلاو جذامنلاو تاعقوتلا نم اماظن ةفاقثلا فلؤتو ٠ ليج
 ىف ليدعتلا دح ىلا تاعقوتلا هذه لصت دقو ٠ هنع مجحيو هبنجتي وأ درغلا
 ةلفطلا ىمدق دييقت نم نيصلا ةفاقث ىف ثدحي ناك املثم , ةميسجلا ةئيهلا
 دوست ةئيعم ةيلامج ريياعمب اطابترا نيتريغص ةاتغلا ىدل نامدقلا ريصت ىتح
 ٠ ةفاقثلا هذه ىف

 ىدل ريكفتلل بيلاسأو , ةنيعم تاداع نيوكت ىلا اضيأ ةفاقثلا ىعستو
 تاداعلا نم ةعومجم راطإ ىف درقلا ةيصخش ماظتنا نأ ثيحب اهدارفأ

 .٠ مئاقلا ىفاقثلا جذومتلاب لطورشم ميقلاو تاماجتالاو

 هتادقتممو لفطلا كولس عضخي عمتجملاو ةسردملاو ةرسآلا لخاد ىقن



 ب ةثالا

 ةفاقثلا اهليمت تاهاجتا ىف ءانبلا وأ ليدعتلا وأ ريغتلل رارمتساب هتاهاجتإو

 ٠ اهبرشتيو اهيف اشني ىتلا ةنيعلإ
 : تاثف ثالث ىلا ةيصخشلا ءانب ىف ةيفاقثلا تاددحملا ميسقت اننكميو

 ةيميقلا جذامنلا ٠ ةعامجلا ةيوضع وأ ةعامجلا تاددحم « راودألا تاددحم
 : ( 1965 7 ىارومو نهوهكولك )

 1 : راودآلا تادنحم

 طمن وأ جذومت ه هنأ ىلع درفلا رود ( 110١ + تنجراس ٠ س ) فرعي

 بلاطم ءوض ىف ةنيعم فقاوم ىف هل امئالم ودبي ىذلا ىعامتجالا كولسلل

 درفلا تاعقوتب حوضوب راودألا رثأتتو ٠ « هتعامج ىف دارفألا تاعقوتو

 تاصعقوت عم مءاوتت اهرودب تاعقوتلا هذهو ٠ هتاذ نع هموهفمبو 2« هتاذل

 ٠*' هلم نيرخآلا

 تاوئسىف نيرخآلا عم اهيملث ىتلا تاقالعلا *ىيهتو : ةرسآلا ىف راودألا

 جيسنلا « نيدلاولا عم لماعتلا نم أشنت ىتلا تاقالعلا كلت ةصاخو « ةلوفطلا

 تاونسلا هذه لالخ اهملعتن ىتلا تاهاجتالاف ٠ اتتايصخشل ىساسأالا

 وحن ةصاخو « نارقالا وحن . رابكلا وحن تاهاجتالا  ةركبملا ةينيوكتلا
 ةايح لالخ ىتح انكولسو انتادقتعمو ان رعاشم ةرييك ةحردب ددحت  انسفنأ

 ٠ دشرلا

 ىرسألا نايكلا لخاد تاهاجتالاو راودألا ملعتب ةقلعتملا قئاقحلا هذه

 ٠ج) ماق , لاثملا ليبس ىقلعف ٠ ةيكينيلكالاو ةيسفنلا تاساردلا اهترقأ دق

 وحن ةميعملا تاهاجتالل ادونب ىوحي + رابختسا قيبطتب ( 196 , كدام

 ضرملا لاكشأ دحأ ) ماصقلاب ىشرملا بابسشلا ' ضعب تاهمأ ىلع * لافطألا

 تاساردلا هذه تحضوأ دقو ٠ ةيلقعلا تاحنصملا ىدحا ىف ءالزنلا , ( لقعلا

 ةباقرلا ىضرف : اهنم ٠ ةنيعم تاهاجتا نع نفسشكي ىفرللا ءالؤه تاهءأ نأ

 ,مهكولس لع ضورفملا ةديدبشلا دويقلا , دماجلا مكحتلا «.لافطألا ,لع.ةمراسصلا

 دجوت هنأ كلذ ىتعمو ٠ نيدئازلا سيركتلاو ةياعرلاب نهتاعاجتا زيمتتو لب
 غد رتلا ىلإ لافطالا ليم نيبو لافطالا وحن تاهمألا تاماجتا نيب ةحضاو ةقالع

 ش ٠ ىلقعلا ضرملا يف



 - ةكهقا د

 ةيكينيلكالا تالجسلل اهتساردب ١4617 (  , ىزارف نيليه ) تدجو دقو

 اتنراقم عم, ةيماصفلا ضارعالا نم دعب اميف ىناعت تراص لافطالا نه ةعومجمل

 نييماصق اوراص نيدذلا لافطألا ءالؤه نأ  هايوسألا لافطالا نم ةعومجمبب

 ليلدتلابو نيتدئازلا ةياعرلاو ةيامحلاب نهقرغي تاهمأ طسو نوشيعي اوناكب

 ٠ نيدمتسم اذبو الامعاو ٠ ةطرفم ةوسق نودبي ءابآو « ىلقطلا

 نوسرامب نيذلا ءابآلا نأ ( ١1956 , نليام نيرتاك ) ةسارد فيشكتو

 , ةايحلا ىف ةيداعلا رطاخملا نم مهلافطأ ةيامحل اليم لقأ اوناك ةيدايق اراودأ

 هلالقتسالا ىلع مهعيجشت ىلا * تايلوئسملا ضعب مهليمحت ىلا نوليمي اوناك لب
 بيرجتلاو « ماكحألا مادختساو « تارارقلا ذاختا ىلاو , لمعلاو ريكفتلا ىف

 اريبك ارابتعا لافطألا ءالؤه ءارآو قوقحل نوطعي اوناكو ٠ ةديدج فقاوم عم

 «ةرسألا ةعامج ىف

 ,ىلع ىلاتلابو راودألا ىلع ةريبك ةجردب ةرسآلا ىف لفطلا :بيترت رثؤيو
 لثمي ىتلا رسآلا كلت ةصاخ ) ةرسألا ىف ربكالا دلولاف ٠ دارفألا ةيصخش

 « دعاسم دلاوك » وأ « جوتملا ريمالاك » نوكي ( ةرطيسم ةيصخش بألا اهيف

 مغرلا ىلع ؛ ةدجلاو ةيلوئسملاب ىوقلا ساسحالاو ةرطيسلاب هكولس فصتي
 لفطلا امأ ٠ ةريغلا رعاشملو قلقلل ةضرع رثكأ نوكي دق ربكألا لفطلا نآ نم

 لوزنلا وأ  هنه ربكا مهأ نم . ةسفانم .نيب رايتخا ىف هسفن دجيف طسوألا

 .نوكي نأ ىلا رغصالا لفطلا ليميو ٠ ائس هئم رغصألا هتوخا ىوتسم ىلا

 مثرلا ىلعو ٠ ةرسالا ءاضعأ ةفاك نم ليلدت نم هاقلي امل هكولس ىق « ايلفط »

 .سيل هنآ الا , ةرسآلا ىف مهييترت ىلع ءانب لافطألا تايصخش ىف نيابتلا اذه نم

 اذكع - ةرسألا ىف مهبيترتل اقفو_ لافطالا ةروص نوكت نأ ىرورضلا نم

 طمبل اقفو فلتخت ةروصلا هنه نأ كشالف ٠ ءاتنحضوأ ىذلا وحنلا يلع

 ٠ ىعوو طبارتو تاقالع نم اهيف امب ةرسألا

 عمتجم ىأ ةفاقث ددحت : ( ىثنا وأ ركذ ) سنجلا عون اهددحي راوحأ

 اهسرامي اراودآ ضرفتف ٠ ( ىثنا وأ ركذ ) سنجلا عونل اقفو ةئيعم !راودأ
 ٠٠٠ تاقالعلاو لمعلاو كولسلل ةزيمتم تاهجوو ةئيعم صئاصخو « دارفألا
 ةارملا سنجب « الثم , اهطبرت ىتلا ةيصخسشلا صئاصخ نأ نم كلذ حضتيو

 ثان وكلا اريثك اهددحت ال ( كلذ ريغو ىلامجلا ريبعتلاو نواعتلاو عوضخلاك )
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 ىلاو ءاسنلا نم هعقوت ىلا انتفاقث هيلا انعفدت ام جاتن ىه ام ردقب ةيجولويبلا

 نأ « نوسموت ارالك » ررقت كلذ ىفو ٠ مهسفنأ نم هعقوتت نأ ءاستلا ىلع ام

 ٠ ةآرملل ةبسنلاب ةمزاللا ةيصخشلا صئاصخ ىه ام ةقيقح فرعي ال ادحإ

 ةرطيسلاك) لجرلاسدجي اهطبرن ىتلا ةيصخشلا صئاصخ نم ريثكلا ناف كلذك
 نم عقوتت انتفاقث نأي ةقيقحلل ةجيتن ىه ( كلذ ريغو لالقتسالاو ناودعلاو
 (2وطتقج عاقل ىوبألا انعمتجم ىف ةينهملا ةيسفانتلا راوهألا بعلت نآ لاجرلا

 امتيحو ٠ سنجلا عونل ةبسنلاب ةددحم اراودأ ددحي ىذلا 9001اج)

 للف لجر ىأك ةيناودع حعبصت نأ نكمي ديدشلا سفانتلاب فصتت نهم ىف

 ةيئاودع حبصت نأ نكمي ديدشلا سفانتلاب فصتت نهم ىف الثم ةأرملا قحتلت

 ٠ فقاوملا هذه ىف لجر ىأك

 اهتقتالعو ةيراسضحلا تارثؤملا نع ةفورمعملا تاساردلا نمو

 ( ديم تيرجرمه ) اهي تماق ىتلا كلت ةثونالاو ةروكذلاب ةقلعتملا صئاصخلاب
 شيعتوةيلالسلا ةيحانلا نم هباشتت ةديدجلا ايئيغ ىف ةيئادب لئابق ثالث ىلع
 ةملاسملاب فصتت ( يشيبارالا ) ةليبق نأ تدجو دقو ٠ ةينمزلا ةرتفلا سفن ىف

 ىلع ةيناسنالا ةعيبطلا لبقتتو نيسنجلا نيب قورغلا رثآ نم للقتو نواعتلاو
 لاجرلا نم الك نوكي نأ شيبارالا ىف ىلعألا لثملاو ٠ اهرهوج ىف ةبيط اهنأ

 زيمتت نيمح ىف ٠ نيدودو « نيفوطع « نيحماستمو « نييناودع ريغ ءاسنلاو

 ةلييبق ىف بلاغ وه امم سكعلا ىلع ىطربسا عباطي ( رومجندنملا ) ةليبق
 هقحلاو فنعلاو ناودعلاب نومستي ءاسنلاو لاجحرلا نم الكف ٠ يثيبارألا

 ةفاقث تاشنأ دقف ( ىلويماشتلا ) ةليبق امأ ٠ راثلاب ذخألاو سفانتلاو ةريغلاو

 رومجندتملاو شيبارالا ةفاقث ىدؤت مل امنيبو ٠ سوقطلاو ةينفلا تاراهملاب متهت

 ميهيهافم ىلويماشتلا ىدلف ٠ اهئاضعأل ةزيمتم ةيسنج راودأ ةيمئت ىلا

 ةعاتسلاو ديصلاب نمقي ءاسنلاف ٠ درفلا سنجل ةبسنلاب ةلصفنمو ةحضاو

 سلاجملاىف ةردابملا مامزي نذخايو * ةعامجلل ةيداصتقالا ةايجلاو ةوقلا طبضو
 نوليمي , ىخارتلاو ليلدتلاو ةيلاكتالابزوفصتيف لاجرلا امأ ٠ تالفحلاو
 راودألاو تايرابملاو باعلالا ىف اريبك اتقو نوقفنيو ٠ ةيضا رعتسالل اريثك

 ةبسللاب ىشيبارالا ةليبق ىف ةدئاسلا لثملا تناك اذا مث نمو ٠ ةيحرسلل

 كولسلاو ةيؤثنالا ةيصخشلل ةبسنلاب انتفاقث لثم ىلع قبطنت نيسنجلا الكل
 « انتفاقث ىف ةيركذلا تايطمنلا ىلع قبطنت رومجندنملا ةليبق ىفو 2 ىوكنألا
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 تاعق 3 عم امامت ةضراعتم ةيسنج اراودأ تنْيع دق ىلويماشتلا ةليبق ناف

 ٠ مويلا ملاع ىف ةريضحتملا تاقاقثلا اهتروط ىتلا

 ةأرملل ددحي ىذلا رودلا نأ « ةيبرعلا تاساردلا ضعبجئاتن نم حضتيو

تجم ىف لجرلل ددحي ىذلا رودلا نم ربخكآ ةجردب نيامتيو قيضي
 ىبرعلا انعم

 عيبطت نع ريبك دح ىلا فلتخي تنبلا عيبطت نأ اذه ىنعمو ٠ ةماع ةفصب

 ةيصخسشلل نيفلتخم نيطمن قلخت عيبطتلا اذه اهسكعي ىتلا ميقلا نأو « دلولا

 * نيسنجلا نم

 عونل ةتيعم اراودأ ددحت ىناكملاو ىئامزلا اهيدعبب ةفاقثلا نأ كلذ ىنعمو

 اكولس هسنجل اقفو درف- لك نم عمتجملا عقوتيف « ( ىثنأ وأ ركذ ) سنجلا

 ةبكولسلا انطامنأ نم اريثك نا لب “ ةنيعم ةيصخش صئاصخو تاهاجتاو

 لعفلاب رثاتت سنجلا ىف ةيجولويبلا قورغلل ديحولا جاتنلا اهنأ دقتعن ىتلا

 ىتلا طشانملاو باعلألا نلضفي .تايتفلاف ٠ ةيفاقثلا تاعقوتلاب ةريبك ةجردب

 ربعنو * نهنم اهعقوتن ىتلا ةقيرطلاب نكلسي نهو . دالوألا نع ءودهلاب مست
 ةفاقث نهل اهددحت ىتلا تايطمنلل اقفو نكلسي مل اذا انناسحتسا مدع نع

 ال نيذلا لافطالا ناف مث نمو ٠ دالوالل ةبسنلاب لاحلا كلذكو , عمتجما

 ريدقت مدعب نومدطصي ةيسنجلا مهراودأب .ةطبترملا تاعقوتلا عم نورياستي
 ٠ فرحنملا مهكولس ىلع عمتجملا

 : ةعامجلا تاددحم

 هفقاومىف دارفألا تايصخش ةغايص نع راودألا تاددحم لمعت امنيبو

 «ةعامجلا ةيوضع تاددحم » وأ ) ةيصخشلل ةيعامجلا تاددحملا ناف « ةنيعم
 ةعامجلاىدل نوكت ىتلا تاعقوتلاب قلعتت ( ىارومو نهوهكولك اهيمسي امك
 عقوتي انعمتجمف ٠٠ ةعامجلا» هذه ءاضعأ نم' دزف ىأل ةيسنلاب ةيعامتجالا

 ةقيرطب كلسي نأ سردملا رود بعلي ىذلا صخشلا نم , لاثملا ليبس ىلع
 , اهب موقي قتلا ةلاسرلا نع اضرلاو , نيزخآلا بحو « ةيئاسنالاب مست
 .ةينصخشلا صئاصخ ىه هذه ٠اذكهونيرخآلا عمم ةبيط .تاقالع ةمافا ىلع ةردقلاو
 انعيتجم نكلو ٠ تاسرامم هبم عقوته وبع إم ىلعو سردملا رود طمن:ىلع ةلادلا
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 ةياعرو ةبعصلا لامعألا ريدقتو فيعضلاو ريغصلا ةيامح درف ىأ نم معقوتي

 ٠ تاعقوتلا نم كلذ ريغ ىلا ةماعلا ةحلصملا ىلع ةظفاحملاو ةرسألا ةمالس

 : ميقلا جذامن

 ,ةيميقلا جذامنلا ةطساوب ريبك دح ىلا ةيصخشلا جذامن لكشتت
 كولسلا ريياعم ددحتف , تافاقثلا نم ةفاقث دوست ىتلا 2 17ةلتتع موغامروو

 4 باثت كولسلا عاونا ىأو 2 اهب مامتهالا ىفيتي ىتلا تاليضفتلاو ميلسلا

 ٠ باقعلاو باوثلا وه امو بقاعت

 تاماجتانع ( 1951 , ناهانارج كام ) اهب ماق ىتلا ةساردلا حضوت

 'ىف رثؤت ةيفاقثلا ميقلا ىف تافالتخالا نأ فيك ىناملألاو ىكيرمألا بابشلا

 كام » نراق ةساردلا هذه ىف ٠ تاهاجتالا ىف فشكتت امك ةيصخشلا جذامن

 نيداعمو > نييزان ) برحلادعب ىناملألا بايشلا نم تاعونجم ةدع « ناهانارج

 ءاقورف ةماع ةفصب دجو دقو ٠٠ىكيرمألا بابسشلا نمم تاعومجمب ( ةيزانلل

 نيداعملاو نييزانلا نيب كلذكو ةينامألاو ةيكيرمالا تثاعومجملا نيب ةخضاو

 رثكا اوناك .ناملالاف  معقوتملا ءاجتالا ىف قورفلا مظعم تناكو ٠ نيزانلل

 'ئداعملا بابشلا نأ نم مغرلاد ٠ ةيناودعلل ةعزن دشأو ةطلسلل ناعذالم اليم

 ٠ ةيزرحتلاب مستي ىذلا « ىكيزمألا » رايعملا ىلا برقا ناك ةيزائلل

 طييولا ) لاجملا ىوق سكعت ىتلا ةيوقلا ةيصخشلا تامامتهالا ليمتو

 ,راهارب نأ ديري, ىتلا ءايشألا الا طقف ىري ال صخشلا لعجت نأ ىلا ( ىفاقثلا

 ىتلإ تاساردلا نم ريثكلا ضرعتسا نأ دعب (  لسردنارترب ) لوقي كلذ ىفو

 قفتي اكولس تكلس دق تاناويحلا لك نا » : ىناويحلا ملعتلا ىلع تيرجأ

 ٠ .هتاظحالم أدبي نأ لبق ظحالمل صخشلا اهقنتعي ناك ىتلا ةفسلفلا عم

 ..ةيموقلا سصئايصخلا تحضوأ دق تاناويحلا هذه ناف ٠ كلذ نم رثكأو لب

 اهيلعتاسإردلا ءارجاي نويكيرمألا ماق ىتلا تاناويحلاف ٠ ةظحالملا بحاصل

 ,ةياهنلا ىفو ةيداع ريغ ةحضاو ةراثتساو طاشنبو جايهلا نم ةلاح ىف 0

 ,ماق.,ىتلا .تاناويحلا امأ ٠ ةقدصلا قيرط نع ةدوشنملا ةجيتنلا ىلا ل

 نوكي ىذلا لحلا ىلا لصت ةياهنلا ىفو ركفتو ةنكانس فقتف اهتظحالمب 1

 ,.1015 (/4890 ب 96 ص ا, 151/ا/ ؛ نلد ناف * د ) لخادلا اهروعش نع اديعب
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 لكشتف 2 درفلاو ةعامجلا بئاوج لك للختت ةيفاقثلا جذامتلاف

 ةيئادب جذامنلا هذه تناك ءاوس + اهدارفآ زيمت ةئيعم صئاصخب ةيصخشلا

 نيجذومل ( "9 ١١ ص 1957 . تكدنب ثور ) تنراق ٠ ةرضحتم وأ

 هذه دحأ : دنهلا نم ىبرغلا بوتجلا ىف ةفلتخم لئابق نيب نيدئاس نييفاقث

 ةغلابملاو ناودعلاو فنعلاب مستي ( « سينويد » هيلع قلطت ) ةيفاقثلا جذامنلا

 رخآلا ىفاقثلا جذومتلا امأ ٠ ةفرطتم طشانم ىف طارخنالاب هتاضعال حمسيو

 كولسلاو تاذلا طبضو مالسلا ىلع دكؤيف ( « نوللوبآ » هيلع قلطتو )

 تالفح ىف فشكتت ةيساسالا ةيتايحلا بيلاسالاو جذامتلا هذه ٠ لدتعملا

 نيب ةلدابتملا تاقالعلا رهاظم ىفو ةليبقلا تاداعو تالافتحالا و صقرلا

 ٠ ةعابجلا

 امساحارود بعلت ةنيعم تافاقث ضرفتف اهتاجردب ةثيدحلا تاعمتجملا امآ

 ىلع ' ( ١1955 2 نهوهكولك ) صخسشي ٠ اهدارفآ تايصخش ليكمسشت ىف

 اهدوستو ةيكيرمالا ةفاقثلا للختت ىتلا ميقلاو جذامنلا ضعب ء لاثملا ليبس

 ءاخسلا ىلع ديكاتلا اهنم . ىكيرمألا ناسنالا ةيصخش ليكشت ىف رثؤتو
 ةينالقعلا + ىرخالا ةيوبالا تاعمتجملا ىف اهنم ةأرملل رثكأ ةيرح + ىداملا
 0مدصصتمات طصهتت ماعلا ناسنالا ةدابعو ةيكيتنامور ةيدرفب ناميالا , ةدئازلا

 ىعقسلا , ( 4( مدقت » هنأ ىلع ذخؤي ام ةداع ىذلا ) ريغتلل لئاهلا ريدقتلا

 حاجتلا ةدابع « ةطلسلا ذض درمتلا نم عون « ملعلا ميظعت < ةذلل ىعاولا

 « ىلتكلا جاتنالاب ناميالا , ةناكلاو ةوقلا لجأ نم سفانتلاو ىرجلا ٠ ىداملا

 رسيألا نم هيف نوكي فوس عمتجم ىلا ةرظنلا » : ىكيرمألا ملحلا ىف داقتعالاو

 ىنةوقلا ةدابع ذخأتو ٠ « اهب ءاقترالاو اهتايح ءانغأو ماعلا ناسنالا ةعامج دادعا

 كلتل سيدقتلا ىتح اميرو لئاهلا مارتحالا لكش انايحأ ةيكيرمألا ةفاقثلا

 ىعسلا ىلا ليم ضعبلا ىدل دوسي الثمف ٠ ةوقلا زيمرتب موقت ىتلا ءايشألا

 تارايسلل نوطعي كلذل ٠ ناسنالا نم تافص ابلاغ فذخأت ىتلا تالآلا“ ءارو

 دعاوق ةجوزلا فلاخت امئيح لجرلا جعزنيو © ليلدتلل ءامسأ تارئاطللو

 ىكل ةيقيقح تايحضتب سانلا نم ريثكلا موقيو ٠ ةزهجآلا نم زاهج مادختسا
 لاصتالاةزهجأو مامطلا دادعا ةزهجأ لثم ةيلزنملا ةهلآلا كلتب مهسفنأ اوطيحي
 : ٠ اذكمو
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 ءاملع نم قيرف اهيماق ىتلا كلت نآشلا اذه ىف ةيبرعلا تاساردلا نمو

 دامع دمحم ) « ةيصخشلا نيوكت ىف اهرثأو ةيعامتجالا انميق » نع سفنلا
 ميقلا نأ تاساردلا هذه جئاتن مضوت 191١ ( ٠ © نورخآو ليعامسا نيدلا

 زيمتت ىعامتجالا عيبطتلا ةيلمع ىلع رثؤتو ةرسألا دوست ىتلا ةيعامتجالا
 : ىعع ةماع ةضيرع طوطخب

 درف لك اهب موقي ىتلا راودألا ىف اديدحتو ةيلاصفنا كانه نأ  الوأ
 ٠ ىطارقميد ىنواعت وج قيقحت ىلع دعاسي ال امم ةرسألا ىف

 نسلاك لماوعي لوألا ماقملا ىف ددحتت ةتناكمو درفلا ةميق نا  ايناث

 دكؤي امم تايلوثئسم نم هلمحتي امب وأ طاضشن نم هب مهسي امب ال سنجلاو
 قالطنالا لثم تافص ميعدت ىلع دعاس الو ةطلستم ةدماج تايصخش ءانب

 ٠ جتنملا ىباجيالا لمعلاو ررحتلاو

 اوج قلخي امم ( هليدب وأ ) بألا درف ىف نكرتت ةطلسلا نا  اثلاث

 امك ةيبلسلاو عايصنالا معديو درفلل ةفلتخملا تاردقلا ةيمنت لطعي ايطارقوتأ
 مع نمل هتهجاوم دنع ىطلستلا اهرودب مايقلاو ةطلسلا عم ديحوتلا معدي

 ٠ هنود

 داعبالا فالتخاب فلتخي تاهاجتالا هذه ىف اتواغت كانه نا  اعبار
 ىفيرلا وأ ىقبطلا عضولا فالتخاب ايرهوج افالتخا ظحلنف ٠ ةماع ةفصب
 ىعامتجالا عيبطتلا ىف مضاو توافت ىلا هرودب ىدؤي امم ىسنجلا وأ ىندملا
 ٠ دحاولا نطولا ءانبأل

 هتايح بولسال ديشرت نمو مدقت نم عمتجملا هزرحي ام لك نأ كش الو
 ٠ هدارفأ تايصخش ءاقترا لع مساحو حضاو لكش سكعني

 ةجيتنك ةيصخشلا ىف رثؤت ىتلا ةوقلا كلت وأ  ةعامجلا تاددحم نا
 ءاضعأ اهروطيو اهائبتت ىتلا ميقلا جذامن لالخ لمعت  ةعامجلا ىف ةيوضعلل
 ٠ ةيكولسلا ريياعملا ساسأحبصت ىتلاو ةعامجلا
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 : ةصالخلاو

 ةيصخشضلا صئاصخو ىنسفنلا طاشنلا تانوكم نأ قيس ام لك نم مضتي

 ةيزارولا تايطعملا نيب لعافتلاب اعاوتسمو اهئانبو اهليكشت ىف ةموكحم
 نيبو ؛ ةيحان نم ىحلا نئاكلا ىف ةيلخادلا تاموقملاو ةيجولويبلا تانيوكتلاو
 ةئماكلا تاناكمالا هذه ريثتست ىتلا تائيبلا نم ةئيب ىف ةيفاقثلا تاريثملا

 ,كلذعمو ٠ ىرخأ ةيحان نع  ةعامجلاو درغلا ةايح ىف ةعقاو ةقيقح اهلعجتو
 تحبصأو هيف ترقتسا دق ةيثارولا تايطعملا نأ ىنعي لفطلا دلوم ناك اذ

 تاموقملا هرذه حتفت نأ الا ؛ ومئلا طورشو نيناوق بسح حتفتلل ةدعتسمه

 ةباعرلا لماوع نم هيف رفوتي امو ء هب طيحملا طسولاب طورشم ةيلخادلا
 ىسفنلا طاضتلاو ةيصخشلا نأ ررقن نأ اننكمي اذل ٠ هيجوتلاو عابشالاو
 *'ريبك دح ىلا ىفاقثلا هعقاو جاتن ناسنالل
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 سماخللا لصفلا

 ةجمئادلا
 كباشتتوعمجتت « ةريغتمو ةبكرم « ةريثك تارثؤم جاتن ىناسنالا كولسلا

 فقوم ىف ام صخش كولسب ابدتن نأ اندرأ اذاو ٠ رمتسم وحن ىلع ريغنتو
 ةعبرألا رصانملل اققو ., تاريثأتلا نم بكرملا اذه سردن نأ انيلع نيعم

 1 : ةيلاتلا

 )١( ىجراخلا فقوملا صئاصخ ٠

 ٠ صخشلل ىجولويبلا نيوكتلاب ةقلعتملا ةتباثلا قئاقحلا (؟)

 فقاومىف باقعلاو ةباثالا لماومي قلعتملا صخشلل ىغاملا خيراتلا (؟)
 ٠ ةقباسلا ةربخلا نم ةليصحب دو ةهباشع

 :٠ هعفاود وأ هتاجاحب قلعتي ام ىأ ٠ ةيعفادلل ةنعارلا ةلاحلا (5)

 نع اهادحا ةلقتسم اديج امهف اهمهف نكمي ال ةعرألا رصانعلا هذه

 ىف رثؤت « لاثما ليبس ىلع ٠ صخشلل ةيجولويبلا صئاصخلاف ٠ ىرخألا
 اعاونأ. ريثتست دق ةيجراخلا ةئيبلاو ٠ ةيعفادلا نم ةفلتخم عاونأل هتيساسح

 بئاوجلا ىأ ةيعفادلا هتلاح ددحت دق , ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةيعفادلا نم ةئيعم

 ٠ اهيهفيو اعارب فيكو 2 اهكردي ةئيبلا نم

 هرفتسن نأ ناكمب ةيمعألا نم هناف ؛ طبارتلاو لخادتلا اذه نم مغرلابو

 ٠ هب ىرخألا رصانعلا ةقالع رصيتنتو ؛ ليلحتلاو ةساردلاب هلوانتنو « ابئاج
 ٠ ةيسفنلا ةايحلا لع اهرثاو ةيعفادلا وه ىسفنلا طاشنلا نم بئاجلا اذه

 ةيعفادلا ىنعم

 لكو ٠ نيردتسم ريغت ىفو 2 ةكرح ىف لمعت ةطشن ةرعاظ كولسلا



 ١كلاه

 ةكرحلا ىلا كولسلا ءىيهت ىتلا ىوقلا فرعتو ٠ كباشتم جيسن ىف ةرئاضتم

 وأ زفاوحلا وأ مفاودلاب 2 هيف ةمزاللا ةقاطلا ثعبتو هطشنت وأ ٠ هدضعتو

 هنأ الا / هتظحالم نكمي هتاذ كولسلا ناك اذاو ٠ عونتم لكشضب تاجاحلا

 ٠ هتاذ كولسلا نم اهيلع لالدتسالا نكمي عفقاودلا

 ىف ذخأيو , بتكلا ففرأ ىلا هجوتيو « ةبتكملا لخدي بلاط : لاثم

 وهو ٠ ةيناث ةرم بتكلا ديعيو نيوانعلا صحفتي , رخآلا هارو باتك لوانق

 ىلا بمذيو , هتبقر لدعيو فقوتي مث « ةديازتم ةعرسب رخآل باتك نم لقتني

 دوعيو ٠ قرولا نم ةعطق ىلع امقر لجسيو ةقاطب بحسيو سرهفلا تاقاطب

 ٠ دعاقملا ىدحا لع باتكلا عم ءودهب سلجي مث اباتك بحسيو رخآ فر ىلا

 نيثحابلا مظعم جتنتسي بلاطلا اهب ماق ىتلا لاعفألل عباتتلا اذه نم

 باتك « ىلا جاتحا ١» وأ انيعم اباتن“ « دارآ ١» بلاطلا نأ : عفاودلا نم اعفاد

 ىقلي ىرخأ ةقيرط نع ثحبي قفط « ةلوهسب هدجي نأ ىف قفخأ ذاو ٠ نيعم

 ىف ريصيو هبغري ىذلا ءىشلا ىلا لصوتي املاحو ٠ دوشنملا قيفوتلا اهيف
 ديدج عباتت اأدبيو ( ثحبلا ) كولسلل ىلوألا عباتتلا ىهتني « هيدي لوانتم

 ٠ ( ةءارقلا )

 عفادلاف : ةيعفادلا اهيف كرتشت ةئيعم صئاصخ لاثملا اذه حصضوي

 ليبس ىف « طاشنلا اهذخأي ىتلا ةهجولا ددحيو , ةكرحيا طاشنلا ريثتس

 ٠ هقيقحتو فدهلا ىلا لوصولا

 ليبس قلمف ٠ صئاصخلا هله لك ةيمئادلا تافيرعت مظعم نمضتتو
 ةيلمع » اهنأ ىلع ةيسفادلا ( 1431١ ) « جنوي ساموت لوب » فرعي , لاثملا

 ميظنكو 7 مدقتلا ىلا طاشنلا ديضعتو , لمعلا وأ كوئسلا كيرحتو ةراثتسا

 اهنأ ىلع ةيعفادلا فرعيف ( 1461/) « ىلزدنل دلاثود ه امأ ٠ « طاشنلا جذومن
 نم قده وصحن ءدضعتو ههجوتو كولسلا كرحت ىتلا ىوقلا ةعومجم
 ٠ « قادعألا

 ةيجولوكيس ىف ةاقثلا مظعا نم نينكال امهو ٠ نافيرعتلا ناذه الك دكؤي

 : ةيعفادلل ليتيساسألا نيتفيظولا ىلع ةيمفادلا
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 ةيكيرحتلا ةفيظولا وأ ) هصدوهلتنمه 2انصعأفه» ةيطيضنتلا ةفيظولا ١
 : (ة2نانماتسع 2دصعأتمم

 ةيميظنتلا ةفيظولا وأ ) 33001178 تانضءافمظ ةيهيجوتلا ةغيظولا (؟)
 . (:هعاتاهأ76 ةدصعأمم

 ٠ اقيثو اطابترا امهضعبب ناتفيظولا ناتاه طينرتو

 : ةيعفادلل ةيطيشنتلا ةفيظولا

 ةربخلا وه كولسلا طشنت مفاودلا نأ فيك نيبي حاضيا طسبأ لعل

 , « اعوفدم » صخشلا نوكي اينيح ىسفنلا وأ ىندبلا طاشنلا ديازتل ةماعلا

 « جربنياتشو لجييس » براجت حضوت ٠ نيعم عفاد ريثآت تحن كلسي ىأ
 مرحت امنيحف : ةنقتم ةيسايق بيلاسأ مادختساب ةقيقحلا هذه ( 1445 )

 ىمسجلا اهطاشن ديازتي “ عوجلاب ةعوفدم نوكت ىلاتلابو , ماعطلا نم نارفلا
 ٠ ( " مقر لكش رظنا ) ٠ ماعطلا نم نامرحلا تاعاس ددعل ةبسنلاب

* 0 0 

 ٠ محا دطاثنلا ل دعم
 نا

 3 لل 0 ١ لي

 نايرلا تاعاس دمع

 سسمجلا لاك ١ يار مسحب ةقولعلا : (5ر لكشم
 لجسل 0
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 هلعشنت امك 2٠ كولسلا هجوت عفاودلا نأ فيك انل حضري لاثم ريخ

 . (80اعمالاه ةغاعمغهص) « ىئاقتنالا هابتنالا ١ ب فرعي اميف لثمتي « كلذك

 حئاورو رظانم ىلا اهايتنا رشكآ نوكي  الثم عوجلا ةلاح ىف ٠ صخشلاف

 سوراذال » اهسرد دق ةرهاظلا هذه ٠ هلوح ىرخأ ءايشا ىأ نم رثكأ ماعطلا

 اوناك ديدشلا عوجلا ةلاح ىف صاخشألا نإ اودجوو 2 (9“156) « نورخآو

 ءاسيشألا روص ىلع فرعتلا نم رثكأ ماعطلا روص ىلع فرعتلا ىلا عرسأ

 ضعب ىف ةيعفادلا نيب ةماعلا ةقالعلا نأ نم مغرلا ىلع ء اضيأ انهو ٠ ىرخألا

 ةعرس ) كاردالاو ( ماعطلا نم نامرحلا تاعاس ددعب رقت امك ) اهروص

 تناك ( « بوكستسكاتلا ه» زاهج ىف ةعرسب ةضورعملا روصلا لع فرعتلا

 ٠ ةيفاضاو ةطيسب ةقالع اهنم رثكأ , ةبكرم ةقالع تناك اهنأ الا , ةحضاو

 ضعب لايح انهابتنا هيجوت ىلع لمعت اتعفاود نأ ٠ كلذ عم * عضاولا نمو
 هل ىئاقتنالا هابتئالاف ٠ ىرخأ ءايشأ نع ١ديعبو ةئيبلا ىف ةنيعملا ءايشألا

 «فادعألا نم فده هاحتا ىف انتاباجتسا هيجوتو ديدحت ىف لثمتي نيعم 0

 وه ىعاولا ىئاسنالا طاشتلا نأ ةيعفادلل ةيهيجوتلا ةفيظولا ىنعت

 نودب ةيعفاد الف ١ 8061 - للتو ءام0 2ءان9أأ3 نيمم فده وحن هجوم طاشن

 ايساسأ انوكم فدهلا موهفم ربتعي اذل ٠ ةنيعم ةهجو كولسلا هجويفده

 : فدهلا

 ٠ كولسلا عباتت هجويو ( طشني ) كرحي ام هنآ ىلع مفادلا انغصو دقل

 فدهلاب فرعي ام وه هتياهن ىلا ىكولسلا عباتتلا اذهب لوصولاب ىدؤي ام نكل
 فده بارشلاو ٠ عوجلا مقادل فده ماعطلاف ٠ عفادلا كلذ عوضومب 'وأ

 ةيلوأ اذكه تسيل ةيناسنالا مفاودلا مظعم نكلو ٠ اذكهو ٠ ششطعلا عفادل

 ٠ ةطيسبلا ةيئدبلا فادهعالا هله لثم اهل نوكي ال اذلو ٠ عفاودلا هذع لثم

 دق ةريثكلا ىرخألا ةبكرملا تالاحلا نم اهريغو ةفرعملاو نادجولاو ةناكللاف

 ٠ اضشيأ افادعأ نوكت

 ةباجتسالا»ءلطصم فدهلا ققحي ىنذلا نيعملا ءادألا وأ لمعلا ىلع قلطيو
 « ودعلا ةمجاهم , ماعطلا لوانت ) (0هدقانستستهالج# طهقزندقع « ةيزاجنالا



 - اا

 .هلعجتو زاجنالا قبست ىتلا ةفلتخملا تاءادالا وأ لاعفألا نأ نيح ىف 2 ( !ذكمو

 ةصماحتسءمأهل 5عةجمتقعق ةيليسولا تاباجتسالا » ب فرعت انكمم

 ىحلانئاكلل ةلاح » : هنأ ىلع عفادلا فيرعت انئكمي ء قيس ام ءوض ىفو

 « ةئيعم فادهأ وحن ةهجوملا كولسلا تاعبانت نم اهيلع لدتسي نأ نكمي

 كولسلا ةراثتسا ىلع ةلاحلا هذه لمعتو ٠ عباتتلا ءاهنا ىلا اهقيقحت ىدؤي
 ٠ « فدهلا وحن ههيجوتو هطيشنتو

 كولسلا ةراثتسا ةيلمع ىهو ٠ ىضرف نيوكت » كلذب ةيعفادلاو

 ٠ « فدهلا وح ههيجوتو هطيشنتو

 ةقيرطلاىه كولسلا تاعباتنت ةظحالم نأ املط هنأ فيرعتلا اذه ضرتغي
 سيقي فيكي لعفقوتت ةيعفادلل سايقم ىأ ةميق ناف ٠ مفاودلا ةساردل ةديحولا

 انتاروصت لثمت تانيوكت ىع ةقيقحلا ىف عفاودلاف ٠ تاعباتتلا كلتب ابنتي وأ
 ىف ثادحألا هذه عقتو ٠ اهسايق نكمي ةنيعم عئاقو وأ ثادحأ نيب ةقالعلل

 عجامععلعدأ عصام «ةيلبقلا ثادحألا»د ىمست نأ نكمي ىلوألا : نيتئف

 ثادحألا» ىهف ةيناثلا ةئفلا امأ , صان 687628 «  ةلخادلا ثادحألا وأ

 . 0100101 62185 ةيجراخلا 'ثادحألا وأ (00طقعقانع2 ©7658 «  ةحئانلا

 ددع  مئاقولا وأ ثادحالا نم ىلوألا ةئفلا لثمي : عوجلا ةلاح ىفف'

 قوتسمه ىف تاريغتلاو « دوقفللا نزولا رادقم '« ماعطلا نم نامرحلا تاعاس

 ةئفلا لثس ٠ 2 ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةدعملا ضابقنا لدعمو مدلا ىف ركسلا

 ذئلتلاو ٠ ثحبلا ىلع ةرباثمللاو ٠ ماعطلا ىلا ىعسلا ةوقو ةعرس  ةيئاثلا

 ٠ دجوي امنيح ماعطلاب

 ربتعث و٠ ىرخأب وأ ةليسوب سايقلل عئاقولا وأ ثادحألا هذه لك عضخت

 ء«ءةجراخلا » ثادحألا امأ ٠ عوجلاب ساسحالل ببسمك « ةلخادلا » ثادحألا

 * ةلخادلا تاريغتلل ةجيتنك بسحف فلتخت وأ ريغتتف ٠ ىرخأ ةيحان نم

 .ثادحألا سايق انئكمي اذكهو ٠ عوجلل ةجيتن ريغتت اهنا لوقلا نكمي اذلو
 لصوتلا اننكمي سيياقملا هذه قيرط نعو ٠ عوجلا «دعب» و «لبق» مقت ىتلا

 00 ا اب يتتت ىتلا تاقالتلا نما ةكيبضرلا

 ©( سفنلا ملع سسأ ب مه م )

0 



 ١١5ا-ه

 تاقالعلا نع فشكلاب ٠ نذا ءاساسأ كولسلا تايمانيد ةسارد تهت

 ءاهمكحت وأ اهطسوتت ىتلا تايلمعلا مهفبو « ةجراخلاو ةلخادلا ثادحألا نيب

 عفاودلا ينعم لمحت ةفلتخم ةريثك تاحلطصبب ةيعفادلا موهقم ددرتيو

 ,ةيغرلا « ليلا . ةعزنلا « زفاحلا ٠ ةجاحلا ٠ ثعابلا « هينملا : اهنم-

 نوكي داكي ظافلألا هذه ضعبو م ةدارالا , ةينلا ؛ دصتلا . فدهلا ؛ ضرقلا

 * زييمتو ديدحت ىلا جاتحي اهضعبو رخآلل اقدارم

 لبق درفلا ىدل دجوي ادادعتسا عقادلا نأ نيح ىف ضراع رثؤم هيتملاف

 هل بيجتسي ىعامتجا وأ ىدام , ىجراخ فقوم ثعابلاو ٠ هيف هينملا رثؤي نأ
 هل بيجتسي ثعاب ءاملاو ٠ عوجلا عفاد هل بيجتسي ثعاب ماعطلاف ٠ عقادلا

 ثعاوبلاو ٠ ةجراخ ةوق ثعابلاو درفلا لخاد ةوق مفادلا نأ ىأ ىثطعلا مفاد

 ةزئاج دوجوك اهيلا درفلا بذجت ام , ةيباجيالاف ٠ ةيبلسو ةيباجيا : ناعون
 اهبنجت ىلع درفلا لمحت ام ىهف ةيبلسلا ثعاوبلا امأ , هيفرتلل لاجم وأ
 ىهف فدهلاو ضرغلاو ةبغرلاو ةياغلا تاحلطصم امأ ٠ اهبقاوع نع داعتبالاو

 عمو ٠ لصاوتملا كولسلا اهدنع فقي ىتلا ةياهتلا ىه « هيلا كولسلا هجتي ام
 ةكرح ىف « رمتسم ىكولس عباتت يف اذكهو ىرخأ ةيادبل ةياهن نوكت دق كلذ

 ٠ اهتاذ ةايحلا ىع  ةلوصوم ةطشن

 عفاوملا ماظن

 -ىدهكولس لكل ناب ىناسنالا كولسلا مهف ىف ىمانيدلا هاجتالا ماس

 ٠ درقلا تاجاح عابشا وح

 طاشنلا نم انيعم اعون بلطتت نازتا مدع وأ رتوت ةلاح ىع ةجاحلاو
 ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب عبشت دق تاجاحلاو ٠ ةجاحلا عابشا ىلا ىدؤي
 ٠ ماعطلا ىلا ىعسلا ىف اهسفن نع ربعت ةجاح « الثم , عوجلاق ٠ ةرشابم
 «ةراجيس نيغدت قيرط نع اروف ىعسلا اذه نومبشي دق سانلا ضعب نكلو

 , رخآلا اهضعب ىلع فمتعت ؛ بكرم ماظن ىف تاجاحلا لمعت ام ةداعو

 تقوىفسانلا ضعب اهب رعشي ىتلا تارتوتلاف ٠ ىرخألا ىف اهدحأ رئؤتو.



 سا6١١ ب

 ءاذغلا سيلف ٠ هدحو ماعطلا لوانت قيرط نع فخت ال ءاذشلا ماعط لوائت

 .لثمي ىأ ٠ نيرخآلاب لاصتالاو ماعطلا لوانتل ةيديلقت ةصرف الا مهل ةبسنلاب

 طابحالاب نورعشي اذل ٠ ةيمسج ةجاحب طيتري ايعامتجا افقوم ماعطلا لوانت

 انمظعل ةبسنتلابو ٠ ةعبشم ريغ لظت لاصتالا ىلا ةجاحلا نأل معدحو اولكأ اذإ
 ماعطلاف : ماعطلا لواثت تقوب ةطبترملا انئتاجاحل اعابشا ةيذغتلا درجبم ىتنعي ال

 ديغ ربتعي وأ « انتعامج ريياعمل ةبسنلاب ةلوبقم ةقيرطب مدقيو دعي نأ ىغبني
 «ماعلع نودب ةليوط تارتف لباقن نأ ىلا رطضن امنيح هنآ الا ٠ لوانتلل مئالم
 عون ىأب انعابشا متيو : ماعطلا ىلا ةصلاخلا ةجاحلل ةبلغلاو ةيلضفألا نوكت

 ٠ ةمئالم ريغ وأ ةمئالم ةقيرطب ادعم ناك ءاوس ماعطلا نم

 : ( ةيعفادلا ىفولسام ةيرظن ) عفاودلل ىمرهلا ماظنلا

 ةدئارلا تايرظنلا مظعأ نم ةيعفادلا ىف « ولسام ماهاربأ » ةيرظن ربتعت
 ؟نطءانمدقلذفتت ةيفيظولا ةسردملا ىلا ةيرظنلا هذه ىمتنت ٠ ناديملا اذه ىف

 سينوف ىدل 0آئفظت  ةيلكلا ةسردملاب طلتختو < ىويد اهمعزت ىتلا
 ىدل ةوصفتستق» ةيمانيدلا ةسردملابو ء ىتلاطشجلا سفئلا ملعو نيتشدلوجو

 8١( ٠ صا ١965 2“ ولسام *أ ) رلدآو ديورف

 يطعاتمدتعت01087 ةيرهاظلاةسردملا ىلاىمتني ال ةيسفن املاع ولساعمنات اذاو

 نيملاعلل افالخ ٠ ( هكرديو هاري امك درفلا كولس مهف لواحت ىتلا )
 ٠ ةيرهاظلا امهتيرظن نم اريثك دافأ هنآ الا ء « زبموكو جينس ٠

 صخشلاف ٠ بكرم لكك درغلا ىلا رظنن نأ ىغبني انثأ ولسام دكؤي

 ٠ اعوفدم نوكي ىذلا وع « هنم ءزج طقف سيلو , ؟0أ8ل 65808 ىلكلا

 , ةدصممفاود نع وأ ةنيعم تاجاح نع « ةيلمع ضارغأل ٠ ملكتن دقو

 .نا دكؤي مث نمو ٠ طاشنلا ىلا كرستي ىذلا وه ىلكلا ىحلا نئاكلا نكلو
 ءرخآلوقبو ٠ تقولا سفن ىف ةريثك تاجاح عبشي نأ نكمي عوفدم كولس ىأ

 ٠ . ظلال 19[2840 عاه0  «ر,ةيعفادلا ددعتم ١» كولسلا
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 2836ه عطقوق 02) ةرطيسلاوأ ةبلغلليم رهلادعاصتلادموهفم ولسام مدقي

 ىنعيو ٠ كياشتملا بكرملا اهلمعو عقاودلا ماظن مهف ريسيل (226جهاعصما
 ةجاح عابشا متي ىتح رهظت ال ىقرألا ىوتسملا تاذ ةجاحلا نا موهفملا اذهب

 اذلو « دعب ةجاح دعت ال عبشت ىتلا ةجاحلاو ٠ ةرطيسو ةبلغ رثكأ ىرخأ

 تاجاح عايشا لواحيل درفلا قالطا ىلا تاجاحلا نم ةجاح عابشا ىدؤي

 ٠ هيلا جاتحيو هزوعي امب نكلو هتاعابشاب سيل موكحم صخشلاف ٠ ىرخا

 ةبتره تاجاحلا روصتي هنأ الا / درفلا ةيلك دكؤي ولسام نآ نم عغرلابو

 ءانيدمتوهاجضن اهرثكأىلا ةيجولويسقتاجاحلا رثكا :نم دتمي ىمرعماظنل اقفو
 تاجاحلا » ماظنل تايوتسم سمخ ضرتفي اذل ٠ ةيسقنلا ةيحانلا نم

 : ىلاتلا وحتلا ىلع 12ةهلذع 26608. « ةيساسألا

 ططومت5ها1هعاءعهل ةيجولويسفلا  ةيمسجلا تاجاحلا : لوألا ىوتسملا

 ءاوهلاو ءاملاو ماعطلا ىلا ىعسلا ىف لثمتتو ؛ ةيساسأ رثكالا ىهو , 608

 ٠ اذكهو ىسنجلا عابشالاو ءفدلاو

 بنجت ىف لثمتتو <« 594617 مععمق نمألا تاجاح : ىناثلا ىوتسملا

 ٠ درفلا ىذؤي دق ءىش ىأ وأ ةيجراخلا راطخألا

 لوصحلا ىف لثمتتو 076-1 26608 بحلا تاجاح : ثلاثلا ىوتسلا

 ةطساوب كلذو ىلاعفتالا دئسلاو مامتهالاو ةيائعلاو فطعلاو بحلا لع

 ٠ نيرخآ صاخشأ وأ رخآ صخش

 ىهو اق 1 ععاتت 5 مارتحالاو ريدقتلا تاحاح : عبارلا ىوتسلملا

 لثمتتو ؛ نيرخآلا عمو تاذلا مم ةعبشم تاقالع ةماقاب طبترت ىتلا تاجاحلا

 « تاذلامارتحاب ىظحي صخشك ريدقتلاو لبقتلاب اعتمتم درفلا نوكي نأ ىف

 ٠ ناسحتسالا

 , 8ءاث ف 0دملتتهأ109 تاذلا قيقحت ىلا ةجاحلا : سماخلا ىوتسلا
 , اجتنم وأ اعدبم نوكي نا : تاذلا نع ريبعتلاو زاجنالاو ليصحتلاب طبترتو
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 ققحي نا 2 نيرخآلل ةميق تاذو ةديفم نوكت تافرصتو لامفأب موقي نب

 ٠ ةعقاو ةقيقح ىلا اهمجرتيو هتاناكمإ

 : تاجاحلا هيف مظتنت ىنلا قسنلا اذه نم حضتيو

 ىلا ةجاحلاف ٠ درفلل ةبسنلاب اهتيمعال اقفو تاجاحلا مظتنت  الوأ

 ةجاحلا نوكت ال امئيب 2 اهتاذ ةايحلا رارمتسال ةبسنلاب ةمهم ءاللو ءاوهلا

 ٠ ةقباسلا ةيمهألا سفنب ةناكملا وأ زكرملا ىلإ

 ةقيرطب « ايلعلا » تاجاحلا عابشا ىلع درفلا ةردقم فقوتت  ايناث

 ٠ ةيساسأ رثكألا هتاجاح عابشا ىلع ارداق هيف نوكي ىذلا ىدملا ىلع ةقستم

 ريدقتلاب ىظحي ال هنأب رعش اذا ةيافكب لمعي نأ ' الثم , درفلا ىلع بعصلا نمف
 وأ : بحلل ىوسلا انلبقت لقيو ٠ بوبحم ريغ هنأب رعش اذا وأ هتعامج نم
 ءاملا وأ ماعطلا ىلا ةحاحلاك ةيساسألا تاجاحلا عابشا مدعل ةجيتن « قاعب

 « مونلا وأ

 : ولسام لوقي

 عيظنتل اقفو ةبنرمو ء رخآلا اهضعبب ةطبترم ةيساسألا فادهالا هذه و

 ىنعيو ٠ تاجاحلا تايوتسم نم ىوتسم ةرطيس وأ ةبلغل ىمره دعاصتم
 هتاذب ليمي قوسو ىعولا ركتحي فوس ةرطيسو ةبلغ رثكألا فدهلا نآ اذه
 تاجاحلا لءاضتت ام ردقيو ٠ ةفلتخملا مزناجروالا تاناكما ةئبعت ميظنت ىلا

 امنيح نكلو « راكنالا وأ لافغالل ىتح عضخت ام ردقب . ةرطيسملا وأ ةبلاغلا

 :ةيلاتلا(ىقرألا )ةبلاغلا ةجاحلاغزبت , ايبط اعابشا تاجاحلا نم ةجاح عبشت

 ناثيح ٠ كولسلا ميظنتل زكرمك لمعتو ةيعاولا ةايحلا ىلع رطيست ىلاتلابو
 2« 195 « ولسام ) « ةلاعف 2008526058 ةعفاد ىوقب تسيل ةعبشملا تاجاحلا

 ٠ ( 596868 ص

 اعابشا هنم رثكأ ايئزج  ولسام ررقي امك  عابشالا نوكي ام ةداعو

 اوفيكتيزا صاخشالا مظعم ملعتي ةيوس ةلاح ء نذا , ىئزجلا عابشالا ٠ ايلك

 لماكلا ريغ عابشالا نم امأ ةجتانلا . درقلا تاطابحا تناك اذا هنأ الا ٠ اهن

 ىف ربخي هناف , ةياغلل ةريبك  هتاعافد لطعت نم وأ ةيساسألا تاجاحلل
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 ضارمألا لك عاجرا نكمي » : ولسام لوقيو ٠ ايسفن ا!ديدهت ةلاحلا هذه

 , ولسام ) « تاديدهتلا كلت ىلا ٠ ةليلق تاءانثتسا عم « ايثزج ةيسفنلا

 ٠ ( ؟9ؤ5 ص, 195

 ةمق ىلع « تاذلا قيقحت » عضي هنا , ولسام ةيرظن ىف لحالملا نمو

 ةبغرىلا »  لوقي امك  ةجاحلا هذه ريشت ٠ تاجاحلل دعاصتملا ىمرهلا هماظن

 عبصي نأ ىلا هليم كلذب ىنعيو5ماك-1هللطسعم»# تاذلا ةقباطم ىف ناسنالا

 , 1١965 2 ولسام ) « اققحم 20 عمت تاناكما نم هيدلام

 ٠(9؟9-١9 ص

 ,ةديحولا ةيعفادلا ةوقلا هنأ ىلع تاذلا قيقحت ربتعن نأ اننكمي اذكهو

 ٠ اهنم ءازجأ اهلأ ىلع مارتحالاو بحلاو نمآألاك ةيسفنلا تاحاحلاو

 : مفاودلا عاونا
 : نيئريبك نيتئف ىلا عفاودلا فيئصت نكمي

 ٠ ةيلوألا عفاودلا اهيلع قلطيو , ةيجولويبلا عفاودلا )١(
 ٠ ةيوناثلا عفاودلا اهيلع قلطيو , ةملعتملا وأ ةبستكملا مفاودلا (5)

 ةيلوألا عفاودلا

 اذل « ىناسنالا عونلل ةيجولويبلا ةعيبطلا ىف نمكت ىتلا عفاودلا ىهو

 بنجت « عوجلا بدجت اساسأ نمضتتو ٠ ةيجولويبلا عفاودلاب كلذك ىمست
 * ىسنجلا عابشالا ىلا ةجاحلاو « ملألا

 كولسلا مظنت ىتلا ةيلخادلا ةميسجلا تانيوكتلا ىلع انايحأ قلطي

 حلطصم ىسنجلا طاشنلاو برششلاو لكالاك ةيساسألا تاجاحلاب ةطيترملا

 « زئارغلا »

 ةعفادلا ىوقلا ىه زئارغلا نا ضرتفي هاجتا داس ىلاحلا نرقلا ةيادب ىف
 ٠ « لجودكام ميلو » هاجتالا اذه سأر ىلع ناكو ٠ ىناسنالا كولسلل ةيلوالا

 انلامعاو انراكفا لكل ةيساسالا ةعفادلا ىوقلا نأ ىزيلجنالا ملاعلا اذه ررقب

 نم اهي طبتري امو زئارغلا نم ددعب ةمئاق ددحيو ٠ ةيرطف ربتعت انتاقرصتو



 بح ةزيرغ « بضغلا لاعفنا اهلباقيو ةلتاقملا ةزيرغ : لثم + ةنيعم تال'ءقنإ
 .قوخلا لاعفنا اهلباقيو برهلا ةزيرغ , بجعتلا لامفنا اهلياقيو عالطتسالا
 اهلباقيوةرطيسلا ةزيرغ « عمجتلا ىلا ليملا لاعفنا اهلباقيو ةيعامتجالا ةزيرغلا
 ريغو 2, نائحلاو فطعلا لاعفنا اهلباقيو ةيدلاولا ةزيرغلا ٠ وهزلا لاعفنا

 ٠ زئارغلا نم كلذ

 , كولسلل بكرمو مظنم جذومن اهنأ وه ةزيرغلل ىديلقتلا فيرعتلاو
 ٠ نيمم فقوم ىف دحاولا عونلا زيمي « ىرخأي وأ ةجردب نرم ريغو ملعتم ريغ
 ةعيبط ىلع ءاملعلا قفتي ملو « ةفلتخم ىناعمب « ةزيرغ » حلطصم مدختسا دقو

 جئاتن تمدق ةيجولوب رثنالا تاساردلا نا لب ٠ زئارغلا ددع ىلع الو ةزيرغلا

 ضمبلا هربتعي دق امف © زثئارفلا نع تاروصت نم ءاملعلا همدق ام عم ضراعتت

 ٠ةئيعم ةيراضح فورظ ىف ةئيعم ةيناسلا ةعامج ءاضعأ ىدل دجوي ال دق ةزيرغ

 ملعتلا ريثأت نع ىجولويبوأ ىزيرغ ربتعي دق ام لزع ةريبك ةجردب رذعتملا نمف
 طاشنلا ىف اغلاب اريثأت ةئيبلا رثؤت ايندلا تاناويحلا نيب ىتح لب ' ةريخلاو

 ٠ ىزيرغلا

 ٠ ةيوناثلا عفاودلاو ةيلوألا مفاودلا نيب زيمتلا اننكمي كلذ عمو

 تفلتخا امهم اعيمج دحاولا عونلا دارفأ نيب كرتسشم ماع ىلوألا مفادلاف

 « دحأ اهنع ذسشي ال بارشلاو ماعطلا ىلا مسجلا ةجاحف « مهتاراضحو مهتائيب

 ٠ دارقآلا نم ةعامج وأ درفب صاخ بستكملا عفادلا نأ نيح ىف

 اما ٠ اهب ادوزم دلوي هنآل ملعت نود نئاكلا اهسرامي ةيلوألا عفاودقا

 ٠ درفلا اهيف ىشيعي ىتلا ةيعامتجالا ةئيبلا نم ةملعتمف ةبستكملا عفاودلا

 مهتراضح فالتخا ىلع اعيمج سانلا نيب عفاودلا ضعب عويش نم مغرلابو
 ىف ودبي ىذلا عفادلا وهو , ىعامتجالا عفادلا كلذ لاثم ٠ ةبسستكم اهنأ الا

 ٠ تاعامج ىف .شيعلاو ىعامتجالا لاصتالا ىلا ناسنالا ليم

 لثم ةيلخاد ةيجولويسف لماوع اهريثت ىأ ةيوضع ةيلوألا عفاودلا
 ةيوناثلا مفاودلا امآ ٠ ةدعملا تاصلقت ةجيتن ثدحي ىذلا عوجلا مقاد

 ةيسفن لماوع اهريثي ىنلاف , ىوضعلا نيوكتلا نع ةديعب ىهف ةبستكملا
 ٠ درفلاب ةطيحملا فورظلاب رثاتي ىذلا كلمتلا عفاد لثم ةيعامتجاو



 يأ[ هي

 هقيقحت ىلا ىعست ىذلا فدهلا ثيح نم ةيلوألا عقاودلا ميسقت نكميو

 : نيعون ىلا
 ىلا مسجلا ةجاح لثم درفلا دوجو ىلع ةظفاحملا ىلع لمعت عقاود أ

 ٠ تالضفلا نم صلختلاو ةحارلاو بارشلاو ماعطلا

 ىسنجلا عقادلا لثم لكك عونلا دوجو ىلع ةظفاحملل لمعت عفاود ب
 ٠ ةمومألا مقادو

 ةيلويسفلا ةيحانلا ىح : ثالث حاون نمضتت ةيلوألا حفاودلا تناك اذاو

 ؛ةيرطفلا ةيلوألا مفاودلا ليدعت نكمي لهف , ةيعوزنلاو ةيروعشلاو
 مل مأ انيضر ءاوس ايلآ متت اهنال ةيجولويسفلا ةيحانلا ىف مكحتلا نكمي ال
 ديالف , عوجللا ةلاح لثم ةيروعشلا ةيحانلا ليدعت نكمي ال كلذكو “ ضرن

 ةيعزنلا ةيحانلا امأ ٠ ملالاب روعسشلا نم دبالو ةدعملا ىف تاصلقت ثودح نم

 نوكي ال ثيحب عفاودلا هب عبضن ىذلا كولسلا ىف اهليدعت نكمي ىتلا ىهف
 ىف ملعتلاو ةئيبلا ةيمهأ رهظنت انهو ٠ عمتجملا هنع ىضري ال اذوبنم اكولس
 مفاودلا ةيقرتو بيده ىفو ميلسلا كولسلا باستكا ىلع درفلا ديوعت
 ٠ ةيرطفلا

 : ةيلوألا مفاودلا نم اعون لوائتن ىلي امبفو

 : عوجلا عفاد
 تاريغت ةدع ثدحت ةليوط ةرتفل ماعطلا نم ىحلا نئاكلا نامرح ةلاح ىف

 )١( ةيدعم تاضايقنا ٠

 ٠ مدلا ىف ركسلا لدعم صقانت (؟)
 ٠ ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا طاشن ديازت (؟)
 ةطبترملا ةيوشحلا تاريغتلا نع ببستي عوجلا نأب أطخ داقتعالا عيشيو

 ةنيلمعل عضخ اضيرم نيثحابلا ضعب فصي نكلو ٠ ةيدمملا تاضابقنالاب
 رعشي . هنأ دعب اميف ررقي ناك هنكلو (ةتوماجءءامددإت) ةدعملل لاصتتسا
 تشرعتى تلا « ناريغلا تاباجتسا تزيمت كلذك ٠ عوجللا تاساسحاب ةداعلاك
 ةعومجم لثم « عوجلا كولس » سفنب مامطلا نم نامرحلل , ةدعلا لاصئثتسال
 ٠. ( لاصتتسالا اذه لثمل مضخت مل ىتلا ىأ ) ةطباضلا ناريفلا
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 باصعألا عطق دعب هنأ مضتا دقف : ةريثك ثوحب اهتديأ دق جئاتنلا هذه

 نم ةلاح ىف !وناك ول امك نوبيجتسي نوصوحفملا ناك ٠ خملا ىلا ةدعملا نم

 عوجلا عفادل ىرورض ىلغاد ثدح ةيدملا تاضابقنالا نأ كلذ ىنعمو ٠ عوجلا

 ٠ عوجلا ثادحال رفاضتت ام ةداع ىتلا ةديدعلا تاريغتملا نم دحاو اهنكلو

 ىلع عوجلا تاريثإت نا , ىرخأ ةيحان نم ٠ ةيبيرجتلا تانايبلا حضوتو
 لودجل نارئفلا تمضخا امنيح اذلو ٠ ةزيبك ةجردب ةربخلا عم ريغتت كولسلا
 دعب اهنأ دجو ٠ نامرحلا نم ةرتف لك ةياهن ىف اهماعطا عم نامرحلا نم مظنم
 نم الدب ةرم لك ىف مامطلا نم ةتباث ةيمك لوانتت ثذخأ ةليلق تارم ةدع
 تطبترا اذا هنا ثوحبلا هذه ضعب نييتو ٠ ماعطلا نم نكمم ردق ربكأ ماهتلا

 تاناويحلا ناف , ماملطعلا لوانتل ةداتعملا ةرتفلا عم ةيبيرجتلا ماعطألا :

 لواثتل ةمظتنملا تارتفلاب طبترم ريغ ماعطالا ناك ول امم رثكأ لكات قوس
 ٠ ( 19168 / نوسامو سنروال « 144٠ , ناجرومو ناجروم ) ماعطلا

 عفاودب تسيل ةيلوألا عفاودلا نا ةفلتخملا تاساردلا نم نيبتي اذكعو

 عمو ٠ ةربخلاو ملمتلا رثأ نم لزعمب تسبلو « ةصلاخ ةيرطف ةيجولوبب

 لماوعلا ربتعت ثيح . ةيجولويبلاب عفاودلا هذه ربتعن نأ انتكمي ٠ كلذ
 ىتلا ةرطيسملا تاددحملا ىه لب ., كولسلل ربكالا تاددحملا يه ةيجولويبلا

 ٠ ءاقبلاو دوجولاب قلعتت

 ةيوناثلا عفاودلا

 لخاد ةصاخو درفلا ةربخ نم قتشت اهنا ودبي ىتلا عفاودلا كلت ىهو

 وأ ةملعتملا عفاودلا علطصم كلذك اهيلع قلطي اذل ٠ تافاقثلا نم ةئاقث

 ٠ ةيعامتجالا

 لماوعلا كلت . باقعلاو باوثلا لماوع ةيمعا ىلع مفاودلا هذه دكؤت

 نمف ٠ اهنم عبنت ىتلا ةيكولسلا جذامنلا ليكشت ىف  ايعامتجا ددحتت ىتلا
 ٠ ةملمتم عفاود ديلولا لفطلا ىدل نوكي ال « ةبستكملا عفاودلا لصأ ثيح

 باوثلا لماوع ةطساوب طسوتيو هجوي ةلوفطلا لالخ ثدحي ىذلا ملعتلاف
 ىتلا طبضال ةديحولا لئاسولاو  ةيجولويبلا عفاودلاب ةقلعتملا باقعلاو
 لفطلل ماعطلا ميدقت ىم ديصلا اذه ىف اهترشابم نادلاولا حيطتسي
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 لئاسو نم كلذ ريغو « هل ةحارلا لئاسو ريفوتو ملألا هبينجتو ةئيمم ةقيرطب
 منهبو ٠ رخآي وأ لكشب نادلاولا اهب موقي ىتلا ةفلتخملا لفطلا تاجاخ عابشا
 ىدل ةيكولسلا طامفالا ملعت دارطضا ائيهي نأ نيدلاولل نكمي لئاسرلا
 .٠ لفطلا

 فادهألا نم فدع ىعدتسي امئيح ةملعتملا مفاودلا باستكا متيو

 ناسحتسال. ناك اذا « الثمف ٠ يجولويب زفاح ىأي طبترت ال همظتنم تاياجتسا
 ةملعتملا ةجاحلا ومن ناف « ةيادبلا ىف ةصاخ عوجلا عابشال امزال ىدلاولا
 ناسحتسالا نوكي ديدج فقول درفلا بيجتسي امئيح حضنت ناسحتسالا ىلا
 اشنت اهلصأ ىف ةملعتملا عفاودلا تناك اذا اذكهو ٠ هيف ديحولا فدهلا وه

 لكشتل زيامتتو جيردتلاب اهنع دعابتت اهئآ الا ٠ ةيجولويبلا عفاودلاب ةطبترم
 طاسشنلاك ي رحت ءارو ةريبك ةجردب نمكت ةبستكملا مفاودلا نم ةمظننم ةعومجم

 ٠ فارحنالاو ءاوسلا نم ةفلتكم تاراسم ىف ههيجوتو ىسفنلا

 تناك اذان ٠ ةنيعم ةيفيك صئاصخب ةيلعتملا وأ ةيوناثلا عفاودلا مستتو
 ىلاتلابو عوجلا عقاد ةلاح ىف الثم ماعطلا لوانت دعب عيشت ةيجولويبلا عفاودلا
 رارمتساب ةيزاوم ريست ال ةملعتملا مقاودلا ناف ٠ ةيعفادلا ةلاحلا لزمخت
 ىدؤي ام ايلاغ كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ةقيرطلا هلهب ةيجولويبلا عفاودلل
 ءالثمف ٠ ىلصالا مفادلا ةدايز ىلع لمعت ةديدج تاريثم قلخ ىلا فدهلا قيقحت
 امك وأ ؛ زاجنالا ىلع ةردقلا نم ديزملا ىلا درفلا عفدي حاجنلا نم ةجرد قيقحت
 ٠ «ماجنلا ىلا ىدؤي حاجنلا ه٠ لثملا لوقي

 عقاودلا ةوق سايقب اقئاف امامتعا كولسلاو ةيصخسشلا ةسارب متهتد ...
 نع ةيجولويبلا عفاودلا ةوق سايق نكمملا نم ناك اذاو ٠ دارفألا ىدل ةملعتلا
 2دونأ ؟7ةسأ125]181تالخدملا تاريغتم وأ ) ةيلخادلا تاريغتملا لوأنت قب ص
 ةملعتملاعفاودلل ةبسنلاب هنا الآ طاشنلا تايوتسم لثم 00جانغ 116 ( تاجرخملا تاريغتم وأ ) ةيجراخلا تاريغتملا سايقو ٠ نامرحلا ٌةدم لثع
 تاجاحلا ىف نمكت ال اهنآل ةماع ةفصب احوضو لقأ ةلخادلا تاريغتلا نوكت
 لواحي نا ثحابلا ىلع ىقبلي هسايقلف : ةلوهسب ةسايق رسيتي ال ام آذعو ٠ عقادلا باستكا ىلا ىدا ىذلا ؛ باقعلاو باوثلا لماوع نم هيف امب . ٌدرفلا ةايح خيراتب طبترت نكلو ؛ درفلل ىويحلا نيوكتلا ةجسلاو ايالخل ةرشابملا
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 ىقتني ناو عقادلا ريثتست وأ طشنتست فوس ىتلا ةلخادلا تاريغتملا طيش

 ةلاح ىفف ٠ اهتوق سايقب هل حمست فوس ىتلا ةمئالملا تاياجتسالا ضعب

 رادقم ةطساوب درف ىأ ىدل قلقلا ةؤق سايق نكمي « لاثملا ليبس ىلع « قلقلا

 ةاعدتسملا ةباجتسالا رادتم ةطساوب وأ ةباجتسالا ءاعدتسال مزاللا ديدهتلا

 ٠ نيمم ديدهت ةطساوب

 ,ةيصخشلا ةينب ىف ةيساسألا ةملعتملا عفاودلا ضعب لوانتن ىلي اميفو

 ديدحت ىفو  ملعتلا ةيلمع ةيلعاف تايوتسم ىف الئاه ارود بعلت ىتلاو

 لا عقاودلا هذه فيئصت نكميو ٠ كلذك فارحنالاو ءهاوسلا تايوتسم

 : نيتيساسأ نيتئف

 : لوألا ةئفلإ

 ٠ ناودعلاو بئذلاو قلقلامفاودك , « ةيبلسلا ةيعفادلا» اهيلع قلطيو

 ةفيخم وأ ةللؤم فقاومل ةراس ريغ جتاونك ةملعتملا عقفاودلا نم ةعومجم ىهو

 9 ةمداص ىتح وأ ةطغاش وأ

 : ةيناثلا ةئفلا

 *زاجنالاو داوتلاو دامتعالا مفاودك « « ةيباجبالا ةعفانلا » اهيلع قلطيو

 ةريشعلا نع ثحبلا ىلا سائنلاب ىدؤت ىتلا عفاودلا نم ةعومجملا كلت ىعو

 ديضغتلاو ةثاغالاو نوعلا ميدقن ىلاو ٠ نيرخآلا عم ةدوملاو ةقادصلاو ةفلألاو

 * نيرخآلل
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 ةيبلسلا ةيعفادلا

 ( ناودعلا . بنذلا  قلقلا

 قلاقلا

 وهوديلا انتصنا اذا وأ فوخلاوأ رعذلا نم ةلاح يف اصخش انظحال اذا

 ايلاغ نكلو ٠ قلقلاب عوفدم هكولس نأ مهفن نأ لهسلا نم : هفواخم نع ربعي
 جاتنتسا بلطتي ىذلا رمألا 3 ةقيقد ةرتتسم قرطب قلقلا سانلا ريخب ام

 نأ نكميو ٠ ةفلتخملا تاباجتسالا نم ددع نم قلقلا ىلع ةيئاقلا ةيعفادلا ةلاحلا

 اهنم قلقلا نيبتن تاباجتسالا نم تائف عبرأ ددحن

 «تاريثملا ضعبل ةجيتنك درغلا نع ردصي ىذلا ىرهاظلا كولسلا )١(

 ىئاقلتلا وأ :يتاذلا' ىبصعلا ناهجلا ىف ةصاخ « ةيمسجلا تاريشتلا (؟)
 (ةنتغمممدتتع 26550115 87816) .

 ٠ تاشاعترالا لثم ةيدارااللا تاكرحلا (؟)

 ايلظفل اهنع ريبعتلا نكمي ىتلاو « قيضلا وأ فوخلل ةيئاذلا رعاشملا (؟)

 ٠ لثحاللا صخشلل

 : قلقلا عاونا

 : نييساسأ نييوتسم وأ نيعوت ىلا قلقلا فينصت 2 نكمد

 : ىعوضوملا قتقلا )١(
 فقاوم لايح يوتلا نم ةجردب درفلا اهيف رعش ىتلا ةلاحلا كلت وهو

 ضرم ةلاح ىف بالا قلق لثم , رثؤملا لاوزب لوزت ىو ٠ ةنيعم تالكشم وأ
 ٠ةلطغامغلا فقاولا هذهل ىعيبط ل عف در هنأب ةلاحلامذه ىف قلقلا زيمتيو ٠ هنبا
 ايعاو 'درفلا نوكيو  ةلاحلا هذه ىلا ثدأ ىتلا ةيعوضولا فورظلا ..كعيو
 ةايحلا طيضنت ىلع لمعي قلقلا نم ىوتسملا اذه لثمو ٠ فورظلا هذهب
 ديدهت ةجرد ىلا لصي الو . لكسملا فقوملا لح ةلواحم فدهب درغلل ةيسفنلا
 ٠ ةيصخشلا



 : ( ىباصعلا ) ىضرملا قلقلا (م
 ةقيرطب مهلاو قيضلاب درفلا اهيف رعشي « ةرسشتنم « ةرمتسم ةلاح وهو

 ةجردلا هذه لثمو ٠ ايعوضوم اريسفت ةلاحلا هذهل درفلا دجي الو ٠ ةضمان
 ,( ددهم قلق ) درفلا نايكل ديدهتلا رعاشمب ةبوحصم نوكت قلقلا نم ةيضرا
 ةجردلاهذهو ٠ ( قلقلا تاريثم ميمعت ) ةددعتم تاراشاو فقاوم ىلع بحستت.

 ( تابكرم ) تالمز نوكتل ةيضرملا ضارعألا عم لخادتت اه ةداع قلقلا ص

 ٠ ةيصخشلا تابارطضا اهب فصتت' ىتلا ضارعألل

 : قلقلا رداصم

 بقلقلاةساردب اريبك امامتها ةيكولسلاو ىسفنلا ليلحتلا اتسردم ىلوت

 بارطضال اروحم تالاحلا نم ريثكلا ىف ربتعي هنآل , هجالعو هرداصمو هتعيبط

 ٠ هةيبسخ عل

 : ىسفنلا ليلحتلا ةسردم  الوأ

 ,نمكي قلقلا نأ ىلا « ىسفنلا ليلحتلا ةسردم سسؤم  ديورف بهذي

 رطخلا ىع « داليملا ةمدص» نأ ربتعيو ٠ « رطخلا ةلاح» عقوت : مقؤتلا ىف

 ( كناروتؤأ ) نالب ٠ هتاراشاؤ ةيلاتلا رطخلا فقاوم نكل جذومتلاو ىلوألا

 ٠ داليملا ةمدصل راركت قلق لك ربتعي

 ءرطخلا رادقم ىلا ةبسنلاب هتوقل ىمخشلا ريدقت نم رطخلا ةلاح نوكتت

 لزجعو < ايعوضوم رطخلا ناك اذا ايندب ازجع  همامأ هزجعب هفارتعا نمو

 تاربخلاب اهوم نوكي اذه هلمع ىف وهو ٠ ايزيرغ رطخلا ناك اذا ايسفن
 ريغ مأ هريدقت ىف انطخم صخشلا ناك هاوسو ) ٠ اهب رم ىتلا ةيعقاولا
 ةيعقاولاةربخلا ىلع ديورف قلطيو ٠ ( ةجيتنلا ىف ةيمهأ كلذل ضيلف هىطخم
 ٠ ٠ م« ةمهص ةلاحن ٠ : عونلا اذه نم ىتلا زجملا'ةلاحب

 لشمب ابنتي نأ عاطتسا اذا هتاذ لبفح ىف اماه امدقت درفلا رهظيو

 ٍراظتنإ درجم نم الدب اهعقوتي ناو زجعلا ىلا ىدؤت ىتلا هذه ةمدصلا ةلاح

 ةلاح ٠ : عقوثلا اذه لثمل اببس نمضتت ىتلا ةلاحلا ديورف ىمسيو ٠ اهعوقو
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ه لثم ىف ثدحت قلقلا ةراشا نإ » : ررقي مث ء« رطخ
 نلعتو « ةلاحلا هذ

 : ىلب امتراشالا

 ةرضاحلا ةلاحلا نا » وأ « زجعلاب اهيف سعشأ ةلاح ثودح مقوتأ ىننا د

 فرصتا ىناو , ةعدص عوقو عقوتأ ىنئاف كلذلو , ةقباس ةمدص ةلاحب ىنركذت

 هلسصحم .:دتل تقو دجوي لاز ال امئيب « العف تعقو ةمدصلا نأ ول امك

 ٠ « ةيدصلا

 راركت ىرخأ ةهج نم وهو ٠ ةمدص عوقو عقوت ةهج نم وه نذا قلقلاف
 ةلاح ىلا عقوتلاب قلقلا ةقالع عجرت كلذ ىلعو ٠ ةففخم ةروص ىف ةمدصلل

 ؛ ديورف ) اهعقوتيو اهركذتيو درفلا اهكردي زجع ةلاح ىه ىتلا رطخلا
 ٠ ( 148 ب ام6 ,ا196»

 ريسفت نع ةرداصمو قلقلل ىسفنلا ليلحتلا باحصأ ريسفت فلتخي الو

 نم ديدجتلاو ةيلالقتسالا ىلا درفلا ىعس نم اشني قلقلاف ٠ ديورف ممدئار
 ةيحان نم عيطقلا ةعامج ىف ءاوضنالاو ةيعبتلا ىف نمالاب هروعشو « ةيحام

 نأ ىلا بهذيف رلدآ امأ ٠ ( نافيلوس كاتس ىراهو * مورف كيرأ ) ىرخآ

 * صقنلاو ةينودلاب روعشلا ىف نماك قلقلا ردصم-

 ىلا اهجوم نوكي رطخل ةيلاعفنا ةياجتسا قلقلا نا ( ىنروه نراك ) ىرت

 ددحتو ٠ صخشلل ةبسنلاب ةيويح ةميق ددهيو ةيصخشلل ةيساسالا تانوكملا
 روعشلا 2 ةوادعلاب روعشلا « زجعلاب روعشلا : قلقلل رداصم ثالث ىنروه

 نم نامرحلا : ىه ةنيعم بابسأب طيترت اهرودب رداصملا هذهو ٠ ةلزعلاب
 نيب ةلادعلا مدعو ةرطيسلاك ةئطاخلا ةلماعملا بيلاسأ « ةرسالا ىف بحلا

 امو تاضقانتو تاديقعت نم هيوحت امو ةئيبلا , لفطلا مارتحا مدعو ةوخالا
 تناك امهم » هلا ىتروه ررقتو ٠ طابحالاو نامرحلا عاونآ نم هيلع لمتسش"
 هنأب درفلا روعش وه دحاو ردصم نم عبنت اهناف , هلاكشأو قلقلا رداصم

 ىلادع ملاع طسو شيعي هنأو نيرخآلا الو هسفن مهفي الو فيعضو زجاع
 ٠ « ضقانتلاب ءؤم
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 : ةيكولسلا ةسردملا  ايناث

 تايحلا ريسفتل هنيناوقو ملعتلا ميهافم نم ةيكولسلا تاساردلا قلطنت
 ٠ ةملعتم ةيكولس اطامنا ىسفنلا طاشتلا رهوج رابتعاو 7 ةيم هنلا

 ,ملؤمريثمب دياحم ريثم نارتقا ىلع ةيديلقتلا ةيكولسلا تاساردلا موقت
 للو درفلا ىدل ( ةيدارا ال ) ةيتاذ ةيمسج تاريغت ثودح ىلا ىدؤي امب
 دياحملا ريثما بدجت ىلاو ملألا نم صلختلا ىلع دعاست ةباجتسا ىأل عيرس ملعت
 ٠ ةلبقملا فورظلا ىف ( ايطرش اريثم نآلا حبصأ ىذلاو )

 ةيديورفلا هتمدق امع اريثك قلقلا ريسفت ىف ددجلا نويكولسلا فلتخي الو
 نع هتيرظن » ىف قلقلا )196١( «هرروام » رسفي ٠ ةيكيسالكلا ةيكولسلا وأ

 : لوقيو , ملعتم ىكؤلس طمن هنأ ىلع « « قلقلا ىف ةباجتسالا - ريثما

 اقمو ندحت , ةملعتم ةباجتسا قلقلاف ٠ باقعلا لالخ ملعتي قلقلا د
 ملألاو ىذألا فقاوم عوقوب ةرذنم نوكت ( ةيطرشلا تاريثملا ) تاراشال

 ءاساسا ةيعقوت ةلاح هتعيبطىف قلقلاريتمي كلذلو ٠ ( ةيطرشلا ريغ تاريثملا )

 ,حايترالا مدع لاكشأ نم لكش ىأ عوقو عقوت اهبحصي ةجاحب رعش اذا درفلاف
 اذع وحم لئاسو كلبي ةجاحلا هذع ريثات تحت معقاولا درفلا اذه ناك اذاو
 ب اديدج اكولس كلذ لالخ درفلا بستكا اذاو ٠ حايترالا مدع نم لكشلا

 .قلقلا نأ ىأ ٠ « باقعلا » قيرط نع قلقلل املعن كلذ ىلع قلطن نأ اننكمي

 . رروام1١ ) . هعقوتو باقعلاب ديدهتلل فدارم ( هاجتالا اذع باحصأ دنع )
 .( 5494-4955 ص ادا

 ريسفتل« اساسا :قمعم جذومن وهو « ةيكولسلا همدقت ىنلا جذومنلا اذه

 ههيلولا لفطلا نع ردصت : لاثلا ليبس قمق ٠ فاك ريغ هرداصمو قلقلا
 دنشلا دقفي امديح .وأ لاع توص هعزفي ام ةلاح ئف قيضلا نع تاباجتسا
 نمكلذ ريغو ايبوره اكولسو اماجحا ةشحوتملا تاناويحلا ىدبتو لب ٠ ةأجف
 ةلؤم ةربخ اهل نكي مل ولو ىتح تاريثملا ضعبب هجاوت امتيح ٠ قيضلا لئالد
 ٠ اهعم ةقباس
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 بنذلا

 لاكشأ ىفعب حاضيال ةليوط ةرتف جانثل؛ بئذلا موهفم مادختسا عاش

 , بائتكالا تالا> نمضنت ىتلا تابارطضالا ةصاخ . ةيبلسلا تايوساللا'

 * ةريخآلا ةرتفلا ىف الا ىفاكلا ىملعلا مامتعالا قلي مل هنكلو

 ةمصقعأ 6266 «٠ ريمضلا » موهفمب بنذلا مفاد تاسارد مظعم طيترت

 ٠ ىسفتلا ليلحتلا باحصأ دنع 5انع2650 ع ىلعألا انألا » مويفمب وأ

 وأ ةروظحملا لاعفالا نم هنأ ملعي العف صخش فرتقي امئيح ريمضلا راثتسي

 طاشن قلخي اذكهو , اهب مزتلي ىتلا لامعألا نم لمعب موقي نأ ىف قفخي
 ٠ بنذلا رعاشم ريمضلا

 : ريمسلا رياعم

 'ىدل ريمضلا نع فشكت ريياعم ثالث )١19161( « هؤالمزو زريس ه ددحي
 : ىهو 2 لفطلا-

 * ءارغالا ةمواقم 1

 ٠ كولسلا دعاوق ةلاطال ىتاذلا بيذهتلا (؟)

 ٠ دعاوقلا هذه لفطلا رسكي امتيح امتيح بنذلل ةحضاولا ةلالدلا (؟)

 » لخدتسم طبض » ب عتمتي لفطلا نأ ةيكواسلا رهاظملا هذه لدت

 ةباثا نم لبق نم هل ضرعت ام ةطساوب هسرام دق ةصاعختنة11323 هماضاتلل

 ةئيب ىف" ثدحت دق ىتلا تاريثملا ةطساوب طبضلل عضخي كولسلاف ٠ باو

 ةيمسج تاباجتساك ثدحي دق وأ « اهتاذ لفطلا لامفأ نع ردصي دق وأ ٠ لفطلا
 ٠ تالاعقنالا لثم ةيلخاد

 امك ريمضلل ةمالثلا ريياعملا هذهل ايفاو اليلحت ( 115١ ) « ليع » مدقي

 : ملمتلا ةيرظن هوض ىف كلذو , « هؤالمزو زريس » اهددح
 (ممهزمامصعع 10 ؟عراهغ040) : ءارقالا ةمواقم )١(

 ٠ ةيوغي وأ هبذجي ريثم وحن مادقالا نع درفلا فزعي امئيح كلذ عضتيو'
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 نا كلذ ريسفتو ٠ هتفاقث رظن ةهجو نم ايقالخأ ال وأ ائطاخ ربتعي هنأل كلذو
 ىتلا ريثما فقوملا بئاوج ضعب ةطساوب فكلل عضخت مادقألا ةباجتسا
 ةظحالملل ةحضاو ريغ بناوجلا هذه تناك ولو ىتح « ىضاملا ىف باقعلاب طبترت
 ٠ هتاذ صخشلل وأ

 ىماجحالا ملعتلا نم ةصاخ ةلاح ءارغالا ةمواقم ربتعت مث نمو
 هه 010226ع 1ةعونصتس م

 ةصرف دجي دق ةقرسلا ببسب باقعلل ضرعت ىذلا لفطلاف
 فكي اذلو اقلق ريصي دقو ٠ اهيف فشكني ال دق فورظ لظ ىف ةقرسللا
 شفلاب موفي امئيح وأ ةقرسلل ططخي امنيح وأ ءىشلا هيوغي امنيح ةباجنسالا
 ىتلا ةطقنلا فقوتتو ٠ كلذ لمعمع وحن ةيعالطنسا ةقيرطب تاكرحتلا ضعبب
 .ىضاملا ىف اهيلع بقوع ىتلا ةطقنلا سفن ىلع ةريبك ةجردب اقلق اهدنع ريصي
 ةمواقم ومنت ال دقف ؛ ليوط ءاجرا دعب عقوي وأ عقوي ام اردان باقعلا ناك اذاف
 « قالطالا هجو ىلع ءا رغالا

 (ةمامتممصتءانمد) : ىتاللاريلعتلا (9)

 ةيونعملاءىدابملل ىتاذلا ميلعتلا ىلع ةمئاقلا ةعاطلا نأ ىلا « ليغ » بعذي
 ٠ اهب نادلاولا هوفتي ىتلا ةيظفللا ماكحالاو ءىدابملا ةطساوب ملعتت ةيقالخألا
 ملعتلا وأ ةاكاحملا وه ملعتلا اذه لثم هل مضخي ىذلا ىساسألا !دبملاو

 ىتءعمسستمانم 1عومصتمع) ىلاقتنالا

 نأ بيسب امأ ىتاذلا ميلعتلا نم عونلا اذه ملعت ىف لفطلا قفخي دقو
 فقاوملا رفوت مدع ببسب وأ هل نادلاولا اهب ظفلتي مل ءىدابملا هذه
 نواشني نيذلا لافطألا ناق ببسلا اذهل ٠ نيذلاولا ديلقتل ةمزاللا فورظلاو
 نورهظي دق تباثلا ىوبألا جذومنلا اهيف رفوتي ال ءىجالم وأ تاسسؤم ىف
 ٠ ةيونعملا ةيقالخالا ءىدابملا ملعت ىف مهريغ نم رثكأ ةبوعص

 (0ىمعن تذلعمعع 02 عاتنا) بنذلاب روعشلل ةحضاولا ةلالدلا (؟)

 ةددعتملا ةيكولسلا رهاظملا ضعب ىلا ةقيقح « بئذلا » حعلطصم ريش
 امير وأ بنذلا رعاشمب ظفلتلا « ( ةيوشحلا ) ةيلاعفنالا تاباجتسالا : لثم
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 .لاعفألا ضعبب انايحأ لفطلا هب موقي امف ٠ تاذلا باقع نع ثحبلا ىلا ليملا

 نم كلذ ريغو نيدلاولا لبق نم اضرلا مدع وأ بيناتلاب عبتي ام ايلاغ ةئطاخلا

 نأ ملعتي لفطلا ناف ةيفاك ةجردب ثدحي كلذ ناك اذاو ٠ باقعلا لاكشأ

 فرتعينأ وه ائطاخ المع فرتقا اذآ هيدلاو فطع اهب درتسي ىكل ةليسو رسيأ

 ٠ ءاجر) نودب لاعفألا هذه لثم نع فكي نأو , باقعلا نم هييصن ذخايو

 وه ةيفلخلا دعاوقلا ةفلاخم عبتي ىذلا باقعلا ىلا ىعسلاو ذبتلا عقوتف

 لظي دق دشارلا صخشلل ةبسنلابو ٠ بنذلاب روعشك هتاذ درفلا هفصب ام

 لامتحالل اقفو صقانتيو ديازتي مئاوتم ىوتسمب اظفتحم بئذلاب روعشلا

 ٠ باقعلل ىقيقحلا

 0 ىضرملا بئذلا

 ماعتلا ءىدابم ءوض ىف بنذلا لوانت ىلع قباسلا ليلحتلا موقي

 هتددح امك ينذلا روصت نع اريثك فلتخي ال ليلحتلا اذهو ٠ ىماجحالا
 ىف رهظي ىذلا ىضرملا بنذلاب اساسأ تمتها ىتلا ىسفنلا ليلحتلا ةسردم

 نولصوتي نكلو باقعلاىلا ةرركتم ةغفصينومسي مهنأ ودبي نيذلا دارفألا كولس
 ٠ ةنم ىتقولا ففختلا ىلا

 ىسفنلا ليلحتلا باحصأ ىظن ةهجو ( ١995 ) « كيبردنه ١» صخلب

 ْ : بنذلا نع

 ةيروعش ال ةقيرطب ايتاذ راثتست دق ةلؤملا ةربخلا نأ ليلحتلا نيبب ه

 اوهجاوي نأ نم عقاولا ملألا لمحتي نأ لهسألا نم هنآ دجي دارفألا نم ريثك نآل

 وأ ريمضلا بيذعت نم روص امهنأ ىلع كردت ىتلا ةيروعشاللا ماهوألا طغض

 « ةذاش ه» ةجوز نم ىناعي ىذلا جوزلا « الثمف ٠ ةيافكلا مدع رعاشم اهنأ ىلع

 امئيب 2« اهلجأ نم ةيحضتلاو اهلمحت ىِف هتبيط نع ريغلا نم حدملا ىقلتي دق
 ةجاح ه هيدل ىضري هببست ىذلا ءاذيالا نأل اهلمحتي هنأ ليلحتلا فشكي

 ةجوزلاهذه لثم توم نأ نايحألا ضعب ىق ظحاليو ٠ « باقعلا ىلا ةيروعش ال
 ناك ىذلا,ىسفنلا باصعلل حيرصلا ظوحلملا مقافتلا ىلا ىدؤي أهنم قالطلا وأ
 ٠ ةطساوب ا!ءاضرا ىقلي ناك ىروعشاللا بئذلا نال , لبق نم افيفخ وأ ايئاغ

 - ٠ م ةيجوزلا ةاملاعملا
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 وأ ةيعامتجالا فقاوملا ىف باقعلل رمتسملا لمحتلا تبثي ال « كلذ عمو

 ىناعي ةيحضلا صخشلا نأ صاخشألا نيب ةلدابتملا تاقالعلا فقاوم ىف

 تاميرحتلا ضعب رسكي ىذلا صخشلا نأ ىرن نأ عيطتسناننكلو ٠ بنذلا نم

 ىلا ىروعشاللا ىعسلا نم خيرات هءارو ىفخي دق ةرركتم ةفصب ةيعامتجالا
 * تاذلا بيذعتو باقعلا

 ثوحبلا تلاز الق , بنذلا عفادل ليلحت نم هل انضرع امم مغرلابو ٠٠
 تالكشم تاسارد هتلوانت امم . افيكو امك , لقأ ( ةيقيريبمألا ) ةيب رحتلا

 ٠ قلقلا

 ناودعلا

 ةيمهأ ىناودعلا كولسلاو 2مجموهز808 ناودعلل سفنلا ءاملع ىلوي

 ,هنم دصقي » ىذلا كولسلا كلذ ناودعلا موهفم ىنعيو ٠ مهتاسارد ىف ةصاخ

 ايضرع ءاذديالا هيف نوكي ىذلا كولسلا سيلو ء رخآ صخش قالقا وأ ءاذيا

 ةلاح ىهف , 205اث1نا7 ةوادعلا امأ ٠ فادهألا نم فده قيقحتل ةبسنلاب

 ةسارد ىلا سفنلاءاملع اجلي ام ابلاغو ٠ ىناودع كولس ىلا ىدؤت دق ةيعقاد

 تاياكح درفلا ركذي نأك , ناودعلا ىلع ةلادلا ةليدبلا وأ ةيزمرلا لاكشالا

 ٠ اذكهو 2 ناودعلاب قطنت اروص مسري وأ ةيناودع

 عوضومتلوانت ىتلا تاساردلاو تايرظنلل ةيساسآلا تالكشملا صخلتتو

 ةوق تاريثملا بستكت فيك : ةيلاتلا ةلثسألا ىلع ةباجالل ىدصتلا ىف ناودعلا

 ؟ راثتسي ام ةلاح ىف ناودعلا نع ريبعتلا متي فيكو ؟ هكيرحتو ناودعلا راهظأ
 ٠ تاساردلاو تايرظنلا هذه مهال ىلي اميف ضرعنو

 : طابحألل ةباجتساك ناودعلا

 نع (1999) زريس . رروام ٠ رليم ؛« بود ٠ درالود م ةيرظن ربتعت
 ةعيبط نع فشكت ىتلا ةيساسألا لامعألا نيب نم ىناودعلا كولسلا ةراثتسا

 نأ ىلا ةيرظنلا هذه بعذت لوألا ديورف راكفأ ضعب ىلا ادانتساف ٠ ناودعلا

 عمه ضراعتي ءىش ىأ ىف هرودب طابحالا لثمتيو ٠ طايحالا جاتن ناودعلا
 ٠ « كولسلا عباتت نم بسانملا اهتقو ىف فدهلا نم ةعبان ةياجنسا »
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 ٠ فادعألا نم فده قيقحت عم ضراعتت ةريثك ةلمتحم رداصم كانهو

 لوصولا نم ايقيزيف درفلا عنمي دق ءىش ىآ  ةيجراخ ليقارعلا نوكت دقق

 نم فدهلا عوضوم نوكي اميبرف  ةيلخاد ليقارعلا نوكت دقو ٠ فدهلا ىلا

 وأ باقعلا نم فوخلاب فدهلا وحن هاجتالا قاعي اذلو ٠ تاروظحملاو تاعونملا

 رمتسم طابحاب هجاوي ىلاتلابو هفده ىلا لوصولا ىلع ةردقلا هزوعت درفلا نآ

 * مدهجو هيعبس ىف

 هناودعلاةعيبط نع فاودعلا ىلع تيرجأ ىتلا ةفلتخملا تاساردلا فشكتو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع

 ٠ درفلا ىف ةيناودع ةنحش ديلوت ىلا ةرركتملا باقعلا فقاوم ىدؤت (0)

 ددهت ىوق دوجو ةلاح ىف ربكأ ةجردب فكلل ناودعلا مضخي دق (؟)

 ةلاح ىف اهنم ( ةطلسلا وأ زكرملا ىوذ صاخشالاك ) باقعلاب
 ٠ ناودعلا ىلع ثعبت ىتلا ىوقلا هذه دوجو مدع

 نمضتت ال ةئيبلا تناك اذا ةيناودع ال تاباجتسا طابحالا ىعدتسي (؟)

 ٠ ناودعلل ةيفاك تاريثم

 ةطيترملا تاريثملا ىلع اهتاذ ةيناودعلا ةباجتسالا لكش فقوتي (5)

 ٠ ىناودعلا لسلاب نايتالاب



 ةيئاجبالا ةيعفادلا

 « زاجنالا + داوتلا « دامتعالا )

 دامتعالا

 رهظي هنأل ةيباجيالا عفاودلا معأ نم 0656110616]' دامتعالا عفاد ربتعي
 ٠ مفاودلا ةيقب ومنل ساسالا نوكي دقو « ةايحلا نم ةركبم ةرتف ىف

 ةئيهتبو « درفلا ةلكشم لحب نورخآلا موقي نأل ةجاحلا دامتعالا ىنعيو
 (148654) «رتور» فرعيو ٠ ىرخألا هتاجاح قيقحت ىلع هتدعاسمبو « هل نامألا
 عنمب صاخشا نم ةعومجم وأ رخآ صخش موقي نأل ةجاحلا » هنأ ىلع دامتعالا
 « ىلبآ ورفوك » امأ ٠ « ىرخألا تاجاحلل عابشالا ريفوتبو باقعلا وأ طابحالا
 « ةدعاسملا , نوعلا ىعدتسي كولس » هنأ ىلع دامتعالا ناددحيف ( 1974 ر
 ٠ « نيرخآلا نم كلذ ريغو , ةحارلا

 نم ةعومجم جئاتنل هصيخلت نم )١165( « دروفليج » لصوت دقو
 دامتعالا » هيلع قلطي ةيصخشلا داعبأ نم دعب ديدحت ىلا ةيبيرجتلا تاسارعلا

 ربتعير .(8615-ءالهتعع ”ءنهادق 06026806268 « دامتعالا لباقم ىف سفنلا ىلع

 هايطق نوكي « ( نيبطق ىذ ىأ طلموهلؤت" #28660 « ابطقتم الماع » دعللا اذه

 ىلع دامتعالا بطق نمضضتي ٠ رخآلا امهدحأ بجي نيضراعتم ( هاتياهن
 « هتامازتلاب ءافولا ىلع ارداق نوكي ىأ « هيلع دامتعالا نكمي درفلا نأ سفنلا

 ىلع لوصحلا وأ نيرخآلا هابتلا بذج ىلا ىعسي الو , هماكحأ ىلع ادمتعم
 نوكي الو ' ةحيصنلا وأ ةدعاسملل ابلط نيرخآلا ىلا بهذي الو , مهناسحتسا

 ٠ هتمدخص نورخآلا موتي نأ عقوتب الو « ةدارا نع امناغ وأ اعضشاخ

 , دامتعالا عفاد ديدحت ىف اسابتلاو الخادت كانه نأ كلذ نم حضتي

 نم نوعلا بلط ىلا ىمسلا ةركف وه تافيرعتلا هذه ىف ىماسألا روحملا نكلو
 ضعب نم ةيامحلا ىلع لوصحلل وأ ةيباجيا ةجاح عابشال ءاوس نيرخآلا
 ٠ ديدهتلا وأ زازتمشالا ىلع ثعبت ىتلا ثادحالا
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 ىرخألا مفاودلا نم هريغ نع دامتعالا عفاد زيمت ىتلا بناوجلا دحأو

 ٠ هتاذ دح ىف لقنسم فده عفادلا اذهل سيل هنأب ررقت ىتلا ةقيقحلا كلن وه

 لوصولا ىف ةدعاسملا بلط لجأ نم رخآ صخش ىلا لوحتلا ىنعي دامتعالاف

 كولسلا نأ ىأ ٠ ماعطلا ىلع لوصحلا وأ رطخلا نم برهلا لثم رخآ فده ىلا
 ىرسخأ تاعوضوم ىلع لوصحلل ةليسو 065628658 26887101 ىدامتعالا

 * فدهلل

 ةرقتسملا ةيكولسلا طامنألا ناف ؛ ىرخألا ةملعتملا مفاودلا ةلاح ىف امأ

 اهفده لالقتسا ومن ىلا ىدؤت دق نيعم فده ىلا لوصولل لئاسوك اساسأ

 دق 2 لانملا ليبسس ىلعف ٠ كولسلل تاكرحمك اهتاذ دح ىف لمعتو ىلصألا

 , هفالخو ماعطلا ءارش فدهب دوقنلا ىلع لصحي ىكل لمعي نأ الصأ درفْلا ملعتي

 دامتعالا نأ الا ٠ ىتاذلا هعفاد دعب اميف دوقنلا لع لوصحلا ريصي دق نكلو

 درغلا لوحتي امنيحف  ىرخالا عفاودلا نم عفاد بايغ ىقثدحي نأ نكمي ال
 ٠ هناشب ةدعاسم ديري ام ائيش كانه ناف ؛ ةدعاسملل ابلط نيرخآلا ىلا

 بل ىلا هاجتالا ودبي امئيح دامتعالا عقاد لمعي « ببسلا اذهلو

 لحب هسفنب صخشلا ماق ول امم ةيداصتقا رثكأ نيرخآلا نم ةدعاسملا

 ٠ تالكشلملا

 ىتلا ةجردلا نأ نم ةرشابم ةقيرطب ققحتن نأ امئاد نكمملا نم سيلو
 , كلذ عمو ٠ هل ةبسنلاب ةميق تاذ نوكت ةدعاسملا بلط ىف درفلا اهيلا لصي

 فقوم لكلو ةفاقث لكل نأ ضارتفا قيرط نع دامتعالا جتنتسن نأ اننكمير
 درفلا كولس زواجتي امئيح فشكتت دامتعالا ةيعفاد نأو « دامتعالل رايعم

 ىلا ىعس اذا ادمتعم صخشلا ريتعي ال اكيرمأ ىف * الثمق ٠ ريياعملا فذه
 لأسي ناك اذا ادمتعم ريتعي هنكلو , بيبطلا وأ ىماحملا نم ةينهم ةدعاسم

 فرصتي فبك و! هسبلي قنعلا طابرل نول ىأ اوررقي ىكل رارمتساب نيرخآلا
 ليمي دامتعالل انديدحت ناف مث نمو ٠ اذكهو « ىداوتلا وأ معاطملا دحأ ىف

 تامقوتل اقفوو درفلا هيف'دجوي ىذلا فقوملل' اقفو ايبسن نوكي نأ ىلا
 حمتجللا ٠
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 حاوعلا

 ص فملنه808 «( ةرشعلا وأ مامضنالا وأ ) داوتلا ىلا ةجاحلا لثمت

 ٠ ةيساسألا :ةيئاسنالا عقاودلا دحأ

 تافاشكتسا» هباتك ىف 2 موهفملا اذه مدق نم لوأ « ىاروم ىرنه » ربتعي

 ٠ ثيدحلا سفنلا ملعل , ( 115/8 ) « ةيصخشلا ىف

 نأ» : ىلاتلا وحنلا لع (2 شكك) داوتلا ىلا ةجاحلا « ىاروم د ددحي

 «ةيعامتجا ةقيرطب مهعمثداحتنو نيرخآلاب بحرن نأ ٠ طباورو تاقادص نوكن

 كدهلا » نأ ررقتيو ٠ ( ل47 ص ) « تاعامجلاب طبترن نأ بحن نأ
 صخش مم ةقالع : 81706187 افالتثا لكسشن نأ وه داوتلا ىلا ةجاحلا نم

 ٠ (1ا!لهص) « ةمجسنم ةقيرطي لدابتلاو نواعتلا ىلع ةيئاق , ةرمتسم . رخآ

 ,داونلا ةيعفاد لوح تيرجأ ىتلا ةيملعلا لامعألا نم ربكألا بناجلا امأ

 ىلا ةحاحلا ( 1985 ) «فوريفو ىلبش ه ددحي ٠ ىاروم ديمالت اهلمكتسا دفف

 وأ 2 ةبحملا وأ ةقادصلا ىلع ةمئاق ةقالع ةداعتسا ىف ةبغرلا اهنأ ىلع داوتلا

 ( 1969 ) «دناليلكام » تاسارد نيبتو ٠ اهيلا لصوتلا وأ . اهي ظافتحالا

 اداوتلا ىلا ىعسلا نمضتيو ىمادقالا بناجلا : نينوكم نمضتت ةجاحلا هذه نا

 بناجلاو + راس رثم عهمقانهغخ06 :اد6هصقطتط  ةيداوتلا ةقالعلا نأل

 ٠ ملؤم ريثم ذبنلا نال داوتلا ىلا ىعسلا وهو ىماجحألا

 ةجلاعمل ةصاخ قرط مادختسا ةطساوب اساسأ داوتلا ىلا ةجاحلا ساقتو

 اليلد ( 19161:9) «فوريقو لبش » ممص دقو * « تاتلا ١» عوضوملا مهفت رابتخا

 نمضتت ثيح « داوتلا ىلا ةجاحلل ضفخنملا وأ ىلاعلا روصتلا تاجرد هيف اددح

 : لوح اريرقت رابتخالا اذه روص نم ةروص لوح ىكحت ىتلا ةصقلا
 )١( ءاقدصألا ةلق وأ ةدحولا (؟) ., اضوفرم وأ اذوينم نوكي نأ ,

 )( توملا كلذ ىق امب بويحم صخشل وأ قيدصل ىقيزيفلا ليحرلا , )5(
 ريغ ةقادصلا وأ بحلا (5) : قيدص عم رجاشتلا لثم ىسفنلا لازعنالا

 ةيزجملا « )١( تاقالعلا نم ةقالعب ظافتحالل ريفكتلا وأ حالصالا ٠ لب اميفو

 داوتلا ىلا ةمضفخلملاو ةعفترملا ةجاحلا نيبت صصقل نيلاثم رون :
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 امهو « ةليوط ةرتف دعب نايقتلي ؛ ةيلكلا مايأ نم ناميدق ناقيدص كاه ه
 اهمهفرعي ال ثيح سانلا ةيحز طسو امهتقادصل امهتداعتساب نارورسم

 ناك امو تمضم ىتلا مايالا تايركذ كاديعتسو . ناحفاصتي ايهو ٠ نوريثكلا

 ناذه ماق « ءاهتنالا ىلع ءاقللا اذه برتقي امنيحو ٠ ةقادصو دو نم ايهنيب

 ةعفت رم ةحاح ) ٠ ٠ امهتقادص معدو امهبراقت نم ديزملنل طيطختلاب ناقيدصلا

 ٠* ( داوتلا ىلا

 افورصم اهيلع ذخأي ىتلا هتابجاو لمعب مقي مل ىذلا هنبا ىلا ثدحتي با »
 ٠ رابكلا لعفي امك هتابجاوب موقي نأ ررق نبالا نأ ىلا بآلا ريشيو ٠ ايعايسأ
 ةضفختم ةجاح) .٠ ةمداقلا ةرملا ىف لضفأ لعفي نأ لواحيس هنأ لفطلا ررتيو

 ٠ ( داوتلا ىلا

 صاخشالا نأ ( 1965 , ١1984 ) نيرخآو نوسنكتا تاسارد نيبتو

 وحن اديكأ ايعسو اديازتم اليم نورهظي اوناك داوتلا ىلا ةعفترملا ةجاحلا ىوذ
 تاقالعلاهذه نم ىسفنلا دييأتلا ىلع لوصحلا وحنو نيرخآلاب مهتاقالع ديطوت

 ٠ ةقادصلاو ةبحللا ىلع ةمئاقلا

 قاجنالا

 سفئنلاءاملع نم (7 8021676702688) زاجنالا ىلا ةجاحلا ةسارد تيقل

 لايعأ تراثتسا دقو ٠ ةيعامتجالا مفاودلا مظعم هب تيظح امم ريكأ امامتها

 ء هجاحلا هذع نع تاساردلا نم ةلسلس ( 1955 )« نيرخآو دكئاليلكام »'

 ٠ ةيعفادلا ةسارد ملاعم زربأ نم تراصو

 ىلا ةحاحلا ٠ ملطصم مدق نم لوأ كلذك )١1978( ىاروم ىرنه ناك دقو

 نأ٠ةوقلا سرامن نأ * تابوعصلاىلع بلغتنناد : ىليام ىنعيهنأ ىلع «زاجنالا

 *(/4؟يص)«ناكمالا ردقب عميرسو بيط وحن ىلع بعص ءىشب موقن نأ ىلا ىعسن

 وأ 2« ةيناسنالا تانئاكلا وأ « ةيداملا ءايشألا مظنن وأ لوانتن وأ دوسن نا»

 ققحن نأ ٠ ناكمالا ردقن ةلقتسمو ةعي'رس ةقيرطب اذه لعفن نأ ٠ راكفألا

 ديزن نأ ٠ مهيلع قوفتنو نيرخآلا سفانن نأ ٠ قوفتن نأ ٠ ةيلاع تايوتمسم

 ١955( ٠ صر « ةبموملل ةحجانلا ةسراملا ةطساوب تاذلا رابتعا نم



 هه 5#

 هئتلا ىلع عفادلا اذه ىنعم ددح نم زربأ (19535) « زريس» ربتعيو

 : ملعتملا زفاحلا اذه ىلا ريشت ىتلا تاحلطصملا نم ديدعلا دجوي وه

 , تاذلا مارتحا 0 هعق-اسسم ان أ8ع انأآلا عقد 0 قوفتلا ىلا ىعسلا 0 زازتعالا

 تاديكأت لثمت تاحلطصملا هذه نكلو ٠ تاذلا تايثاو ٠ تاذلا ناسحتسا

 ٠ ةفلتخم ميهافمب اساسأ تسيلو « ةفلتخم ةيحالطصا ةمظنأ وأ ةفلتخم

 فقوتي حاجنلاب روعشلا نأب ةركفلا كلت وه اهنيب ممجيو ماع وه ام نكلو
 ٠ « زفاحلا اذه طابحا نم لشفلا جتنيو . زفاحلا اذه عاسشا ىلع

 وأ زايتمالا نه ىوتسم ىلا ىعسلا زاجنالل نوسرادلا ريتعي 2 انع نمو

 هنأ لع همصنمءانامد ةودتنسمأ دامصسفمت4ك هع هتئهءالءدءم قوفتلا

 ٠ ةيسفنلا عفاودلا لاكشأ نم

 ٠ زاجنالا عفاد سايق ىف ( تاتلا ١ ل عوضوملا مهفت رابتخا 0 مدختسيو

 : نمضتت ةنيعم صئاصخ دوجول اقفو اهتاجرد بسحتو

 ةعطاع هع تقم عت : ىزاجنالا ليختلا )١(

 زاجنالاك ٠ زايتمالا وأ قوفتلل ىوتسم لجأ نم ىعسلا ىلا ةراشالا ىأ

 ةنئيعم تالواحم وأ ٠ نهملا نم ةنهلل ليولعلا دادعالا وأ ؛ نونفلا ىف ديرفلا

 ٠ ددحم فدع قبقحتل

 صفا ستسعساهل ةهعاناأ از : قليسولا طاشنلا (0)

 ىلا ىعسي طاشن ىف طرخنت ةسصقلا ىف تايصخش دوجو ىلع ليلدلا ىأ

 .٠ فدهلا قيقحت

 ةماعامودغم»إب عمول هاهأع5 :  فدهلل ةيعقوتلا تالاحلا

 «فدهلا ىلالوصولا ىف لشفلا وأ حاجنلل ةصقلا ىف ام صخش مقوت ىأ
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 .هدوأه0165 هم طاهعأع : تاقوعلا وأ تابوعصلا (4)

 فقت تاقوعم قلخت دق ةيوعص وأ طايحأ ىأ نم ةصقلا ىف رهظي ام ىف

 صقن لثم هتاذ درفلا لخاد تاقرعملا نوكت دقو ) فدهلا قيقحت قيرط ىف

 . ( ثراوك عوقو لثم ةئيبلا ىف وأ « ميلعتلا وأ ةردقلا

 ,عوضوملا مهفت رابتخا مادختسا لثم « ةجلاعملا نم ماظنلا اذه ضرتقيو

 هنأ كلذك ضرتقيو ٠ تالايخلا وأ ماهوألا ىف سكعتت ةيعفادلا تالاحلا نأ

 ماهوألا ىلع فرعتلا ةقيرط ناف « ىجراخ ريثم ةطساوب عفادلا راثتسي امئيح
 ٠ ىوقأ ةيعفاد ةلاح نع فشكت فوس تالايخلا وأ

 : لشفلا نم فوخلاو زاجنالا ىلا ةحاحلا

 ليبس ىلعف + ىرخألا عفاودلاو زاجنالا مئاد نيب ةقالعلا امئاد حضتت مل

 تاملكلا نم ةلسلس ميدقتب ( 1959 ) « نامربيلو دناليلكام ٠ ماق . لاثملا

 تاملكلا هذه ضعب : نيصوحفملا نم ةعومجمل بوكستسكات زاهج قيرط نع
 «نامألا ىلا ةجاحلاب قلعتي وأ ادياحم رخآلا ضعبلا ناك امنيب , زاجنالاب قلعتي

 ةلادلا تاملكلا ىلع زاجنالا ىلا ةعفترملا ةجاحلاباحصأ نوصوحفملا فرعت دقو'

 لع فرعتلا ردص اينيب , عرسأ ةقيرطب ( حاجنلا ) ىباجيالا زاجنالا ىلع

 ىوتسمب نوفصتي نيصوحفم نع ( لشفلا ) ىبلسلا زاجنالا ىلع ةلادلا تاملكلا

 ةوقلا تاذ زاجنالا تاجاح نأ كلذ ضرتفيو ٠ زاجتالل مهتاجاح ىق طسوتم

 ٠ حاجتلا ىف لمآلا ىلع هنم لشفلا نم فوخلا ىلع رثكأ دنتست دق ةلطسوتملا

 نم نيبتي زاجنالا ةيعفاد ىف فوخلا رصنعب قلعتي رخآ بناج ةمثو
 هذه ىف ١964 ( ٠ « دناليلكام ) لافطألا ىدل ةرطاخملا ىلع مادقألا ةساردب

 نم برقلاب اوفقي نأب قاوطالا ءاقلا ةبعل ىف نيكرتسملا لافطألل حمس ةساردلا
 ىنعي نأ ىعيبطلا نمو ٠ مادقأ عبس وأ تس دعب ىلع وأ نويغري امك ةدضنملا

 هعض وىذلا زاجنالا لدعم اضيأ ضفخي هنكلو , حاجتلا صرف ةدايز بارتقالا

 تارطاقخملا زاجنالل ةعفترملا ةجاحلا ووذ لافطألا لضف دقو ٠ هسفتل لفطلا

 ةحاحلا ووذ لافطالا ماق ايتمب « (ةدضنملا نع !ديعب ةصوب 6١  ؟١٠) ةطسوتملا

 رايتخاب  ةطسوتملا ةرطاخملل ابلاغ مهرايتخا نم مغرلاب  زاجنالل ةضفخنملا
 ٠ نورخآلا لافطالا لعف امم ايلاغ رثكأ ةعغترملاو ةضفخنملا ةرطاخملا عقاوم
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 زاجنالا ىلا ةعفترملا ةجاحلا ىذ صخشلا حومط ىوتسم ناق . اذكهو

 ,ىلع مادقالا مدع ىلا هعفدت دق ىتلا حاجنلا ىف ةبغرلا نيب اقيفوت ثوكي نأ ودب

 حاجنلا نأ ررقن ىنلا ةقيقحلا نيبو ةرطاخا
 ءاضرلا ىلع ثعبي ال ةرطاخم نودب

 : ةصالخلا

ييك ةلزنم اذكه كولسلا عفاود لتحت
 لثمت اهنأل ارظن سفنلا ملع ىف ر

 تاموقملاو ىجراخلا ملاعلا عم فيكتلا قرطو ملعتلا ةيلمعل ةماعلا سسألا

 فقوتي اهعابشاو عفاودلا هذه ميظنت ىدم ىلعو - ةيسفنلا ةحصلل ةيلوآلا

 ٠ ةيصخشلل حش ماعلا ميظنتلا

 نم اجاتنتسا اهجتنتسن لب * ةرشابم ةظحالم اهظحالن ال ىوق عفاودلاو

 لحالي ال اقيزيفلا ملاع لثمك كلذوىف انلثم٠ اهتع رداصلا كولسلل ماعلا هاجتالا

رهاوظ ظحالي لب ةرشابم ةيبذاجلا
ةعزن ىف اهلك ك ارتشت ةفلتخم 

 ىه ةدحاو 

 * ضرألا نكرم وحن كرحتلا ىلا ةعزنلا
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 سماخلا لصفلا عجارم

 ؛ ةرهاقلا ٠ ( ىتاجن نامثع دمحم : ةمجرت ) قلقلا : دبورف دنومجيس ١
 ٠ ا9١ه81ا/ , ةيرصلا ةضبنلا ةبتكم

 ةيليلحت ةسارد  ةجذمتلاو ريظنتلا نيب ةيعفادلا : روصتم تعلط "7

 ٠ سعاخلا دلجملا « سفنلا ملعو ةيدرتلا ىف ىونسلا هباتكلا - ةنراقم

 ١9198 ٠ « رمشنلاو ةعابطلل ةفاقثلا راد : ةرهاقلا

 واسجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيصخشلا ةيجولوكيس : رميخم حالص - ؟
 ٠ 1834 , ةيرصملا

 : ةرععاقلا ٠ ةيسفنل هلا ةحصلا ىك ةهم"م : رافغلا دبع مالسلا دبع 5

 ٠ 1515 , ةيبرعل اةضهتلا راد

 5. ةنلكمسممول, 3,799. 82.797. 28ةرصق, هسق ل. ةنمتك 1ع 611هعغ 05
 نويدعمتسعمأقل ةنمدققت ه2 ط6 ةككللأذ ه0 22061756 هلت 16
 عجرم مرراتمس, 7011107 07 47:07:18] 60510 80101 1857/7101091]ر

.410 - 504 ,40 ,1954 

 6, فاتكسممتل, 3.9717. 4و 1120401001 10 10021011١[1:0 طاعصععأمات :
 12, 15د 17هواتتقتتت (00., 4.

 7. ةعطتسومومس, 3.9؟., ةسق 1.آ. ؟؟ةاطقت» 26 هك انهن مل
 مق مهمعمواسمل ممدمز ا 17 10 ةوموق, 301791871 0[ 01

 هد 8همام] طوببوة:مآهوز, 19506, 153, 58 -

 8, 0040ه, 17. هسا 3533. فردماوإلا  قك02106010: : 2776071 ه1
 ةجومعمج م1. 11عج ؟ههلع : واطس !/1167 ث ةدصق, ةقع.. 1804.

  1. 56858٠ممالدمست, 3, 1. 120م, 131, 141116, 0, 21606, ةصق .9

 1م وتأماو 0010 0و7 هدمأونا. 71ج+ 1قمجعص, (نمصص. :؛ 781ع فلا

 ,1 1939مممو,

 10, عتي]م ورق, ل2, ممجوم» و11 في, 31م هاد : 3281ء0عمس تخلل, سعرا
.1959 
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 . 11عدقتت عاعر 1. 7هعاق هنا 1320165 07 100:1811]2516/ءأه. 1767 7 جزعب
 قةلكعت ف. ةكسمرم#, ادع. 1934

 . ةلل1 79.7 ةعدبصتسع طعم ةصل طع 2عوانأ511302 02 78د
 عوير مامو؛ممت 1مساعم, 1960, 61, 311 -

 . 1ص ءعمععب 211. هل 57.4. ةكقفوتن. 1000 ةصاشلكع د2 طع 285غ ةق
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 سداسلا لصقفلا

 فطاوعلاو تالاعشالا

 ةايحلانه ىساسأ بنئاج 612010828 فطاوعلاو 860681218 تالاعفتالا

 .٠ اهيف كارح ال « ةيلآ , ةدراب , ةبيثك ةايحلا نوكت اهتودب ّ ةيناسنالا ةيسفنلا

 ةيمسجلا تاريغتلاو تاباجتسالا ىلع فطاوعلاو تالاعفنالا رصتقت الو

 2« بسحف ةينادجولا تاعافدنالاو تاساسحالاو رعاشملا ىلع الو . ةيجولويسفلا

 ةباجتسا هنكلو « ةيعضوم ةباجتسا سيل لاعفنالاف ٠ لكك درغلا ىلا دتمت امناو
 ءةيجولويسفلا ةميسجلا : درفلا ةايحيناوج ةفاك ىلابحسنت لكلا صخشلل ةماع

 ءفطاوعلاو تالاعفنالا رودف ٠ ةيقرعملا ةيلقعلاو , ةيعامتجالا 2 ةينادجولا
 بلذ ريغو ةثلء ليخت , ريكفت « هايتنا « كاردا . ةيفرعملا تايلمعلا ىف « الثم

 اهنيوكت ىف نمضتت ام ايلاغ تايلمعلا هذه نأ ثيحب , مساحو حضاو
 «ةفلنخم لاكشأب اهنولتو اههجوتو ةئيابتم تاجردب اهعفدت ةيلاعفنا تارثؤم

 عفاودلاو تالاعفنالا

 ملع ىف القتسم اناديم طقف اثيدح تراص دق ةيعفادلا تناك اذا

 ةميدقلا ةيرظنلاف ٠ ادج ميدق فطاوعلاو تالاعفنالا عوضوم ناف « سفنلا
 ىفةذللا وأ رورسلاب ساسحالا ىلع فكؤت 26003812 ةذللا ةسردمب فرعت ىتلا

 تلاز ال ةرظنلا هلع نأ مغرو ٠ ةينادجولا رعاشلا وأ ةيلاعفنالا تاربخلا

 ةراثتسالا لماوعىلع دكؤت ىرخأ ٠ تايرظن ترهظ دقف « سفنلا ملع ىف ةدوجوم
 * ةيعفادلاو ةيلاعفنالا تالاحلا ىف 2عا308[009 ظطيشنتلاو هممانقدأ

 ابلاغ ىساسا عقاد ىأ نآل عوفدلا كولْنسلاب 'اقيثو اطابترا طبترت تالاعفنالاف

 لاعفلا  لاتتقالا عقاد : لثم , هب نرتقت ةيلاعفلا ةنحش ىلع ىوطني ام
 «,هتانحلا لامفنا ..ىمومألا مفادلا ٠ فوخلا لامفلا  برهلا مفاد , بضغلا



 ,سيل عفادلاو لاعفنالا نيب قباطتلا نأ مْعرو ٠ ةديدعلا ةلثمالا نم كلذ ريغو

 وصح ىلاعفنالا كولسلا نأ الا : ةيعويلا ةايحلا لك ىف اطيسب ايثاد اذكه

 ىف ةيعفادلا لماوعلا عون ىلع لاعفنالا عون فقوتيو * ةوقب عوقدم كولس

 ؟ لعفتت ىتع : نذا لاؤسلاو

 نكمي 2 نيلعفنم ريصن اهيف ىتلا فقاوملا وأ فورظلا نم ديدع كانه

 : ( -١790 ١1ال9 ص ا, 151/١ : دروفليج ٠ب*ج ) ىلاتلا وحنلا ىلع اهقصو

 املكف , ةماع ةدعاف كلت : ةيوق ةيعفادلا نوكت امنيح لعفنن نحن )١(

 ٠ ةيلاعفنا ةباجنسالا حيصت نأ لامتحا دادزا ء ةدشو ةوق ةيعفادلا تدادزا

 ىحلا نئاكلا دسحي ةيلاعفنالا ةراثتسالا فورظ ىفف ٠ ةريبك ةدئاف ريغتلا اذهلو

 ةيبلنل ناتئرلاو بلقلا أيهتي ٠ ىفاضا دهج لذب لجأل هتاقاط ( مزئاجروألا )
 ىف هلدعم نم ديزيو مزاللا ركسلا دبكلا زرفي ٠ ةيفاضالا تابلطتملا هذه
 نأب لوفلا احيحص سيلو ٠ ةيلخادلا ةيوشحلا تاريغتلا نم كلذ ريغو « مدلا

 ءادأب مايقلل ىلخادلا ىوضعلا ؤيهتلا اذه « ببسي د هب رعشت ىذلا لاعفنالا

 للاعفتالا طاشنلا نم بسحف بناج وه ىوضعلاؤيهتلاف ٠ لاعف طشن لمع وأ

 هلقعو . اظقيو ادعتسم درفلا نوكي , ىوضعلا ؤيهتلا اذهل ةجيتنكو ٠ ىلكلا
 نوكي ام ةداع ةلاحلا هذه ىف ٠ ربكا ةيلعافب لمعلا ىلع ةردق رثكآ هتالضعو

 مامز نم نكمتلابو مفقوملا ىلع ةرطيسلاب ساسحاو ةوقلاب روعش درفلا ىدل
 لالخالا ىلا ىدؤت ام اريثك ةدئازلا ةيلاعفنالا ةراثتسالا ناف ؛ كلذ عمو ٠ رومالا
 ٠ ايعامتجاو ايلقعو ايمسج « درفلا نازتاب

 ةجردب عفادلا راثتسي امني : مفاودلا طبحت اهثيح لعفنلل نحن“ (()

 «,لمعلل ةدعتسمو اديج ةملعتم عقاودلا عابشا لئاسو نوكت. امئيحو ”ةلدتعم'

 ىف امأ ٠ لبثض لاعفنا كانه نوكي ٠ قيرطلا ىف تاقوعم دجوت ال امنيحو
 دق الثم بضقلاف ٠ لاعفنالا ىلع ةثعاب نوكتف ةرطخلا وأ ةبعصلا فقاولا.

 ٠ ءادعألا دش ةيلوطب لامعأب ىتأي نأ ىلا درقلا مفدي

 لصي امنيح , كلذ لاثم : ةاجف عفاوللا دعبتست امئيح لعفنل نحن 0
 ةلاحلا هذه ىف , رصنلا وأ حاجتلاك ةجاحلا عابشاو فدهلا قيقحت ىلا د رفثا



 .سايلاتالاح ىف درفلا لعفني دق ء ىرخأ تالاح ىفو ٠ ةيلاعفنا ةراتنسا ًاشنت

 .٠ ءاكب ىتح وأ نزحو م .

 بابلا قدي ذأجف مث ( ءوده ) نوكس ىف اسلاج نوكت امدتع : لاثم
 نع جرخت انه ٠ ناحتمالا ىف كحاجنك ء راس ينيب كربخي قراطلاب اذاو

 كمسجح بارطضا بيست ةراس لاعفنا ةلاح كيلع أرطت دفو ءىداهلا ىروعش

 ءربخلا اذه عامسل كحايترا نع ةماستباب ربعتو رمحي كهجوب اذاف ٠« كسقنو

 هبرطضت دق ةيلخادلا ىرخألا كتزهجأ نأ ىنح , صقرت وأ قفصت كب اذاو

 .كلذ رغو « سفنتلا تاكرحو بلقلا تاقد ةعرس ريغت ىف كلذ رهظيو اضاأ

 ٠ لاعقتالا نع ريبعتلا رهاظم نم

 وأ هبنملا (1) : طورش ةئثالث رفاوتت نأ بجي لاعفنالا ثدحي ىكل اذكهو

 « ايلخاد » نوكي دقو , حرفم ربخ عامس لثم « ايجراخ » نوكي دقو ريثملا

 ىقارلا ىبصعلا هئيوكتب ىناسنا ىح نثاك (ب) ٠ ةلؤم ةثداح ركذتك
 دامجلاف كلذ ىلعو ٠ ةفلتخملا تاريثملا لبقتسي ثيحب 2 ةقباسلا هتاربخبو

 دجت تاردخملا نمدم وأ رومخملا كلذكو ىبصعلا زاهجلا نم هولخل لعفني ال

 ةباجتسالا (ج) ٠ ىبصعلا هزاهج ريدخت ببسب ةليئض نوكت لاعفنالل هتيلباق
 نم كلذ ىلع بترتي امو نزحلا وأ حرفلاك ةينادجولا اهتابحاصمب ةيلاعفنالا

 ةيجراخ ةيكولس رهاوظو ( بلقلا تاقد ةعرسك ) ةيلخاد ةميسج تاريغت

 ٠ ( هجولا رارمحاك )

 فالتخاب فلتخت دحاولا ريثملل ةيلاعفنالا ةباجتسالا نأ ظحالي انهو

 هتمعمس اذا ىرجتو فاخت تناف ٠ مهتئيبو مهتفاقثو مهفورظ بسح دارفالا

 ' لاعفنالاريتعي امك ٠ فاخي .ال راتلا طخ ىلع فقاولا ىدنجلا امتيب عفادملا ىود

 ٠ اهمقوتي وأ اههجاوي ةبوعص وحن درفلا هب موقي لعف درك وأ ةيعون ةباجتسا

 اعيمج اهاندجول ليلحتلاو ةساردلاب تالاعفنالا عاونأ فلتخم ائلوانت اننا ولو

 وأ ةيئتاذ ةبوعص تناك ءاوس « تابوعلصلا ىدحا لايح لعق در نع ةرابع

 * ةيعوضوم ةبوعص



- 1١535- 

 عابشاب !رشابمو اقيثو اطابترا طيتري هعون ناك ام انثاك لاعفنالاف
 غبسيطصي اه تالاعفنالا نم نأ لوقلا نع ىنغو ٠ ةفطاع وأ ةبغر وأ ةجاح

 ٠ ةئزحمو ةلؤم ةيبلس ةغبصب غبطصي ام اهنمو ةعتممو ةعئاش ةيباجي! ةغبصي
 لب ةيجولويسفت الاح درجم تسيل تالاعفنالا نأ سفنلا ملع دكؤيو

 ددحتت ةيلاعفنالا ةلاحلا رهاظم نأو ٠ ملعتلاو ةفاقثلاب ريبك دح ىلا رثأتت

 : ىع رهاظم ثالئي
 ٠ هتاربخل اعبت صاخ لكشب درفلا هرسفي نيعم فقوم دوجو

 تارييغت ةياجتسالا مده نمضتتو ٠ فقوملا اذهل ةيلخاد ةباجتسا  ؟

 ٠ ةيلقع تايلمعو ةيلخاد ةيجولويسف
 اذه نع ريبعتلل ةفاقثلا نم ةبستكم ةيجراخ ةينامسج تاريبعت -

 عمالم ىق تاريغت وأ ةيوغل تاريبعت نوكت دق هذهو ٠ لاعفنالا

 ٠ ةعمتجم اهلك وأ ةينامسج تاكرحوأ هجولا

 2, لصألا ةيسفن « ةينادجو ةغيص تاذ ةلاح وأ ةربخ لاعفنالا ىنعي

 « ةينادجو » ةملك ريشتو ٠ ةيجولويسقلا فئاظولاو كولسلا ىف فشكتتو

 نرتقت ىتلا ملألا وأ رورسلا وأ ةذللاب يماسحالا بناوج ىلا ان
 ىنعتف « ًأشنملا وأ لصألا ةيسفن » اهنآ امأ ٠ ةيلاعفنالا تالاحلاب

 دعبتست ) اساسا ةيجولويسف نوكت ال ىتلا تالاحلا ىلع فيرعتلا اذه رصق
 ىف تاريغتلاو ةيكولسلا جذامنلا فسكت + كلذ عمو + ( الثم عوجلا تالاح

 ةيلاعفنالا تالاحلا ىف ثدحب ىذلا لعافتلا كلذ نع ةيجولويسفلا فئاظولا

 ةيجولويسفلا رهاظملا نيب ةلصاف دودح ةماقا بعصلا نم لعجي امب « ةيوقلا

 بئاجلا: لاعفنالل نيئوكلا نيبناجلا لوانتن ىلي اميفو ٠ تالاعفنالل ةيكولسلاو
 : ىكولسلا بئاجلاو , ىجولويسفلا

 : تالاعفنالا ىف ةيجولويسفلا فئاظولا  الوأ

 ةددعتم ثوحيبل ةيلاعفنالا تالاحلا هلنثأ ةيجولويسفلا تاريغتلا تعضخ
 هذه ٠تالاحلا كلث ىف مسجلا اهب لمعي ةماع ءىدابمو ةتيعم فئاظو نع تفشك

 : ىلب ابيك 56١( ) «ىلزدنل ٠ بءد د اهددحي .ةيجولويسفلا فئاظرلا



 للاة١ 

 ةراثتسالا ةجرد تدادزا املك دلجلل ىبرهكلا ليصوتلا دادزي ١

 ظوحلمريغو !ادج فيعض ىبرهك رايت قفدت ةمواقم صقانتن ٠ درفلل ةيلاعفنالا
 اذه ىلع قلطي ٠ ةراثتسالا ىف ةدايز تثدح املك دلجلا ىلع ىرخأ ىلا ةطقن نم

 عدلاجو تع ةاتس 6 ةيناعلجلاةيدلجلاةباجتسالا» حلطصم ةداع سايفملا

 ءانثأ دلجلا ةيوطر وأ قرعلا ببصت لثميو ٠ 508851" راصتخاب وأ
 ٠ ةينافلجلا ةيدلجلا ةياجتسالا رهاظم نم ارهظم لاعفنالا

 لدعمو هنيوكتو 'هرادقمو :مدلا طغض ىف تاريغتلا مدختست دق  "؟
 ثدحت اس ةداعو ٠ ةيلاعفنالا ةلاحلا ىف تاريغتلل تارشؤمك بلقلا تابرض

 ماسر زاهجب ساقت ىتلاو ) بلقلا تابرض لدعم ىفو مدلا طغض ىف ةدايزلا
 «ةيلاعفنالا ةربخلا ةراثتسا ىف ةدايزلا عم (11خ0 وأ 116 ءامتههةن01هعدهسن
 ددمت وأ ضابقنا ةطساوب مسجلا نم ةنيعم ةقطنم ىف مدلا رادقم ميظنت ىرجيو
 ةداع ىتلا , دلجلا نول ىف تاريغتلا نع الوئسم نوكيو « ةيومدلا ةيعوألا
 بوحشلاوبضقلا نم رارمحالاف ٠ لاعفنالا تالاح ىف 2 ادروتم اريمحأ ريصي ام

 لبق مدلا نيوكت ليلحت نكميو * مدلل ىبسنلا زيكرتلا ناسكعي فوخلا نم
 ةبسنو مدلا ىف ركسلا دوجو ىف ريغتلا ديدحتل ةيلاعفنالا ةراثتسالا دعبو
 ٠ نزاوتلا رارقا ضماحو ءارمحلا مدلا تاركو نيلائيردألا

 نيذلا صاخشألا ىدل هترود ىفو سفنتلا ىف تاريغتلا حضتت

 ةلاحض رثكالاو عرسالا سفنتلا زيمب « لاثملا ليبس ىلع ٠ الاعفنا نوريخي

 حضوت ةقيقد سيباقم دجوتو ٠ بضغلا ةلاح ىف ةديدشلا ةيلاعفنالا ةريخلا

 ةثعابلا تاريثملل ةباجتساك سفنتلا ىف ةدودحمو ةليئض تاريغت ثودح اضيأ

 ٠ فيعضلا لافنالا ىلع

 هتالاحلا ىف دلجلا لع قرعلا ببصتو ةرارحلا ةجرد دادزت

 صخشلاو , نيتبطرو نيتدراب ءادب نوكت فئاخلا صخشلاف ٠ ةيلاعفنالا

 ىلا رمتسملا ىلاعفنالا طفضلا ىدؤيو ٠ قنعلا ةقطتم ىف انخاس نوكي بضافلا

 ةباجتسالاب ددحتب امك ٠ قرعلا ببصت طبتريو ٠ دلجلا ةرارج ةجرد ضافخنا
 ٠ يواتبمسارابلاو ىواتبمسلا ىبسعلا زاهجلا لمعب « ةيئافلجلا ةيدلجلا

 . ءوضلا ىوتسم فالتخاب نيعلا ناسا مجسم ىف ريغتلا . فلتخب هاد ب 6

 .ضبقنت نيعلا نام ْغ) ةحتف نا .متا دقو ٠ ةيلامفنالا ةلاحلا قالتخاب اضياو



 دالة١ -

 نا اضيأ حضتا دقو ٠ ةراسلا تالاحلا ىف ددمتتو ةراسلا ريغ تالاحلا ىف

 ٠ ىواتبمسلا ىبصعلا زاهجلل ىوقلا طاشتلا ءانثأ هتحتف عستت نيعلا ناسنا

 ىبصعلا زاهجلا ةطساوب ةيباعللا ةدغلا تاّرارفا طبض ىرجي - 7

 نع فقوتت ددغلا هذه نكلو ٠ ىواتبيسارابلا ىبصعلا زاهجلاو ىواتبمسلا
 (ةيواتبمسلا ) ةيلاعفلالا تاباجتسالا ءانثأ « مفلا فافج ىلا ىدؤي امبء زارفالا

 ٠ فوخلا لثم

 , تاشاعترالاو ةيلضعلا تارتوتلا ظحالن نأ اضيأ لهسلا نم ال

 ىلع ةلادلا . رهاظملا نم كلذ .مغو « توصلا ةربنو هجولا حمالم ىف تاريغتلاو

 ٠ ةيلاعفنالا ةلاحلا

 تالاحلا ءانثأ اهسايق نكمي ىتلا تاريغتلا نم ةعومجم كانمو مل

 باصتنا ىلا ىدؤت طأ] 320401 56850286 ةفقملا باصعألا ةياجتسا ٠ ةيلاعفنالا

 ٠ « افقاو » رعشلا لعجتو « الثم فوخلا ةلاح ىف « دلجلا رعش تالصيوح
 ءارجا نكمي امك ٠ ةصاخ ةزهجأب لاعفنالا ءانثآ نيعلا ةكرح ليجست نكميو

 ٠ باعللاو لوبلا ىوتحم ىف ثفحت ىتلا تاريغتلا نع تاليلحتلا

 فرعتلاو اهسايق نكمي ةيلاعفتالا تالاحلا ءانثأ ةددعتملا تاريغتلا هذه

 زاهجلا طاشني تاريغتلا هذه ددحتتو ٠ ةيكحم ةزهجأو قرطب ةلوهس اهيلع

 مكحتلاب ىواتبمسارابلا ىبصعلا زاهجلا موقي امنيب ؛ ىواتبمسلا ىبصعلا
 طاشتلا تاباجتسا نمف ٠ ةقاطلاب ظافتحالاو ءودهلا تالاح ءانثأ ةرطيسلاو

 مدلا يف اهرودب زرفت ىتلا ةيلائيردالا ةدغلا ةراثتسا ىواتيبسلا ىبصعلا

 لمع رارمتسا ىف مدختس نومرهلا اذه + « نيلائيردألا , اهيلع قلطي ةدام

 ىف طاشدنلاب ظافتحالا ىف مدختسي ىأ , ىواتبمسلا ىبصعلا زاهجلا ءازجأ

 ىذلا ىواتبمسلا طاشنلا ةطساوب لصألا ىف تريثتسا ىتلا ءاضعألا نم ريثكلا

 لوقسم ىثايميكلا لعافتلا اذه ٠ لاعفنالا ىلع ثعاب ريثا ةباجتساك ءاج
 فوخلاتاريثم ءافتخا دعب رمتست ىتلا ةيلامفنالا تاساسحالا لاوز ٌؤطابت نع
 ٠ بضتلا وأ

 وه ةليوط ةدمل ةيلاعفنالا ةلاحلا رارمتسا ىلع بترتت ىتلا جئاتنلا نمو

 تارينسسفتلاف ٠ ىوسلا ىجولويسفلا طاشنلا بارطضا ىلا ىدؤت دق اهنأ

 ثماد' اذا الثم قلقلاو ' فوخلا لامفنا تالا بحاصت ىتلا ةيجولويسفلا
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 ضارما لثم « اهيلع دعاست وأ ةيمسج تابارطضا ىلا ىدؤت دق « ةليوط ةرتفل
 ,نولوقلا ضارمأ ضعبو « ىلاعلا مدلا طغضو ىبعشلا وب رلاو « ةدعملا ةحرق

 « بلقلا ضارمأ نم ريثكلاو « ىجاتلا نايرسشلا ىصضارمأو ؛ لصافملا باهتلاو
 ةيسسفن ضارمأ ىهو « « ةيتاموسوكيسلا » ضارمألاب فرعي امم اضيأ كلذ ريغو
 مم ىتأت ال ةدعمللا ضارمأ نا » لوقي ىذلا لثملا لعلو ٠ رهظملا ةيمسج أشنلا

 ىلع ةميدتسملا ةيلاعفنالا ةراثتسالا رثأ نع ربعت « كلكاي امم نكلو هلكات

 ضارمألاو للعلا نم ريثكلا ةاوئ نمكت اذه ىفو ٠ ةيجولويسفلا فئاظولا
 ٠' قلقلاو رتوتلاب نوحشلا رصاعملا انملاع ىق ةيمسجلا

 : تالاعفنالا نع ةيكولسلا تاريبعتلا  ايناث

 للشم . تالاعفنالا نيب زييمتلا ىف سفنلا ءاملع تالواحم مجنت مل

 تاريغتلا يلاادانتسا . كلذ ريغو بحلاو زازئمشالاو ةشهدلاو فوخلاو بضغلا

 تاريغثو ؛« ةياغلل ةريثك ةيلاعفنا تاباجتسا كانهف ٠ امدحو ةيجولويسفلا
 ٠ ةيلاعفنالا تالاحلا هذه نيب تابثب زيمت ةياغلل ةليثئض ةيجولويسف

 تالاعفنالا نيب نييمتلا ىف ةحضاولا ةيجولويسفلا ريياعملا ىف صقنلا اذه

 'تاملكلا مادختسا نم « ةفلتخم » تالاعفنا اشنن دق , لوألا : نيببس ىلا مجري
 «تارهاظلاى ف ةحضاولا تافالتخالا نم شنت امم رثكأ ىزمرلا ىظفللا لاصتالاو

 فصو ىلا ليمي ( خلا ؛ بح وأ زازئمشا وأ فوخ ) لاعفتالا ناف ىلاتلابو
 وهف ىناثلا ببسلا امأ ٠ ةيلامفنالا ةباجتسالا فصو نم رثكا ريثملا فقوملا

 ةيكولسلا طامنالا نم هريغك , ةيجولويسفلا تاريغتلا هذه نم ريثكلا نأ

 يبعتلل ةيدرفلا ةرياغملا ناف اذل ٠ ةريخلاب ابسستكم وأ املعتم نوكي + ىرخألا

 نوكي دق ام « ملعتلا تايرظن باحصأ ضعب بهذي امك 2 ببجحت دق ملعتملا

 « ىعيبط وأ ىرطق لصأ نم تالاعفنالل ةيجولويسفلا تاباجتسالا هذه ءارو
 درق نم فلتخت دق تالاعفنالا نع ريبعتلا ةقيرطف ٠ ةفلتخم ةعئقأب اهفلغتو

 «٠ ةملعتملا ةقباسلا ةريخلا فالتخاب رخآل

 تاريبعت  تالاعفلالا نع ريبعتلا ىق ةزرابلا ةيكولسلا رهاظملا نم

 ءازجأ عضو ىف ةيبسنلا تاريغتلا ىلع فرعتلا ةلوهسب نكمي انهو ٠ هجولا
 ىدم ارقن نأ ةقدلا نم ةريبك ةجردب عيطتسن اننا لب ٠ لاعفنالا ءاتثا هحولا



 هسا8هم ب

 حضتتو ٠ هجولا ىلع مسترت ىتلا تاريغتلا نم لاعفنالا عوتو درفلا لاعفتنا

 خضتتو لب < هتوص ةربن ىفو ىظفلل | هريبعتو درفلا مالك يف اضيأ تالاعفنالا

 ٠ هْيدَل ىلقعلا طاشنلا رهاقم نم ريثكلا ىفو هكارداو هريكفت ةقيرط ىف

 نولنمملا اهعنطصي ىتلا ةيلاعفنالا تاريبعتلل ةطيسيلا ةظحالملا دكؤتو

 نع ىكولسلا ريبعتلاف * ملعتت نأ نكمي تارييعتلا هده نأ ةينفلا مهراودأ ىف

 نعريعي دق درفلاف , لاثملا ليبس ىلع ٠ ةربخلا لالخ لدعتي نأ نكمي لاعفنالا

 نم ىاف ٠ ءايعالاب وآ ءامغالاب وأ ناودعلاب وأ موجهلاب وأ برهلاب فوخلا
 ؟ قوخلل « ةيعيبطلا » ةباجتسالا وع ةيكولسلا رهاظملا هذه

 ةيعيبطلا تاباجتسالا نم ةددعتم اعاونأ كانه نأ حضتا دقف كلذ عمو

 كولسف +٠ ناسنالا وأ ناويحلا ىدل ءاوس «, ةفلتخملا ةيحلا تانثاكلا نيب

 ةطساوب ) ةدسشلاو طغضلا فورظ تحت ىناويحلا ملعتلا فقاوم ىف تاناويحلا

 نيب ايطمن اكولس نوكي نأ داك ( ماعطلا نم نامرحلا وأ ةيبرهكلا تامدصلا

 دح ىلا فرعتي نأ ةنيعم ةفاقث ىلا ىمتني صخش عميطتسيو ٠ دحاولا عونلا

 ىلا ىمتني صخش هجو ىلع مسترت ىتلا ةيلاعفنالا تاريبعتلا ةيهام ىلع ريبك
 * ةرياغم ةفاقث

 لئاسو نم اماه ا!ءزج ىلاعفنالا ريبعتلا ةغل لثمت ٠ ىرخأ ةيحان نمو

 وأ ءىداع ىزيلجنالا نأب لوقلا : كلذ لاثم « ممتجم لك ىف ةمئاقلا لاصتالا

 ريغ ىلا « هتالاعقنا نع ريبعتلا ىف « ىماح » يقرشلا صخشلا نأبو « دراب

 ةفاقث ىف ةنيعم تاريثم درفلا تالاعفنا ريثتست دقو ٠ ةديدعلا ةلثمالا نم كلذ

 ٠ ىرخأ ةفاقث ىف درفلا تالامفناتاريثملا هذه سفن ريثتست ال امئيب , ةنيعم
 ,عون»و هنع ريبعتلا « ةقيرط » و لاعفنالا نع رييعتلا « ةجرد » نأ كلذ ىنعمو
 ةفاقثلا لخاد فلتختو لب . تافاقثلا فالتخاب فلتخت دق لاعفنالا تاريثم

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايوتسملاو ةيمرفلا تافاقثلا فالتخال اقفو ةدحاولا
 : ٠ ةيقاقثلاو

 ةملعتم ةيكولس طامنا تالاعفنالا

 فقاوملا ضعبف ٠ اهريثتست ىتلا فقاوملا قالتخلاب تالاعفنالا فلتخ.
 ىعدتست ةئيعم فقاوم امئيب '* فوخلا ىرخأو « بضغلا تالامفنا ىعدتست دق



 فقاوم لايح ةنيعم تالاعفناب بيجتسن نأ ملعتن اننأ نذا حضاولا نم ٠ بحل
 وحن درفلا هب بيجتسي ىذلا لامفنالا وع بضغلاف ٠ نيعم ىنعم ثاذ ةصاخ
 ققحن امنيح هريخت ىذلا لاعفنالا ىه ةجهبلاو « ةناها هل بيست ىتلا فقاؤملا

 «٠ ميمح قيدص تومل ىسالاو نزحلا تالاعفنا انكلمتتو + فادهألا نم افدع
 ةيلمعقايس ىف درفلا اهبستكي ةيلاعفنالا تاباجتسالا نم عاونألا هذه لك

 * تاعمتجملا نم عمتجم ىف كولسلل ةررقملا بيلاسألا ملعت

 ةيلمعل عضخت اهنأ نم املعتم اكولستالاعفنالازوك ةقيقح اضيأ حضتتو

 ٠ ةئيعم قرطل اقفو ملعتلاب ومنت اهنأ نمو , ومن
 ةيباجتسالا جذومن نع ةديدع تاسارد فشكت : تالاعفنالا ومن )١(

 *داليملاذنم درفلا ىدل روطتتامكءمموالهده] 68مهدعتصعق5 م86غعد2 ةيلاعفنالا

 ةماع ةراثتتسا نع ةرابع داليملا دعب لغطلا ىدل ةيلاعفنالا ةلاحلا تناك اذاف

 «لفطلا ومن روطت املك « زيامتلا » ىف ذخأت اهناف , 2 ععصعتتت] هذ ءصدعصأ

 نم نيساخ نيعون نيب زيمن نأ عيطتست روهش ثالتقلا نس ىف

 ماعلا نس ىلاوح ىفو ٠ «رورسلا» و «قيضلا» : امهو ةيلاعفنالا ةراثتسالا

 * «بحلا » و « برطلا» و «فوخلا» و «ززقتلا» و «يضغلا» تالاعفنا زيامتت

 درفلا تاريخ دايدزال اقفو صصختتو عونتتو تالاعفنالا زيامتت اذكهو

 اقفوو . هنيع ببسلا اذهلو ٠ هومن روطت قايس ىف ملعتلاب هتابستكمو

 تالاعفنا نيابتت دق « ةيعامتجالا تارئؤلاو ةيدلاولا ةثشنتلا بيلاسأ فالتخال

 ٠ اهنع ريبعتلا ةجردو ةقيرطو اهتاريثمو اهعون ثيح نم لافطألا

 ىعدتست ىتلا فقاوملل عساولا عونتلا ضرتفي : تالاعفنالا ملعت قرط (؟)

 كلذ ىفو ٠ ملعتلا وأ ةربخلل امساح اريثأت نيفلتخملا دارفألا ىف لاعفنالا

 فئقاومل ةيلاعفتالا تاباجتسالا ملعت اهب متي قرط ثالث ددحت نأ عيطتسن
 هذدهب ' مهفلاو , ىطرشلا نارتقالاو « ةاكاحملا : ةراثتسألا ىلع ةثعاب ةنيعم
 ٠ تالاعفنالا بستكت قرطلا

 ىدل ةقيرطلا هذه ةظحالم لهسلا نه : ديلقتلا وأ ةاكاحملا ١

 كولس ديلقت ىلا لافطالا مظعم اجلب نيتنسلا نس ىلاوح ىفف ٠ راغصلا لافطالا

 ىلع مكحلا ةعرسب لافطالا ملعتي ةقيرطلا هذهب ٠ مهب نيطيحملا صاخشألا
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 فقاوملل اوبيجتسي نأ اوملعتي امك , مهتاهمأ ىلع ةيدابلا ةيلامفنالا تالاحلا

 اضيأ لفطلا موقي 2« بضغب ةطقلا مألا رهنت نأ دعب  الثمف ٠ ةقيرطلا سفنب

 .تاملكلا سفني ىتأيو ايضغ هعبصاب ريشي نأك تاريبعتلا سفنب نايتالاب

 ضعبل ةلئامم ةيلآعفلا ةباجتساب دعب اميف لفطلا ىتأي دقو ٠ توصلا ةربنو
 ٠ نويزفيلتلا ةشاش ىلع اهآر ىتلا رظانملا

 اولظي ال مهف «, ةغلاب ةعرسب لافطألا ىدل ةيلاعفنالا تاباجتسالا ريغتتو

 كحضلاو ةداعسلا ءاعدتسا لهسلا نمف ٠* ةليوط ةرتفل ءادعس ريغ وأ نيبضاغ

 ةداعس ىف نوبعلي مهو نيرخآلا ةظحالم ةطاسبب هل حمسن ناك , لفطلا ىف

 ةرضح ىف لاعفنالا ءافخا ىف عبطلاب مدختست نأ نكمي ةاكاحملا هذه ةجهبو

 كحضلاب مالظلا طبرف ٠ اهنم لفطلا فاخي نأ رابكلا بغري ال ىتلا هايشألا
 نم ادبأ فاخب ال لفطلا لعجي نأ لمتحملا , فوخلا تارامأ نم الدب بعللاو

 ْ * ةملظم ةرجح لوخد

 ملعتل ةفلتخم ةروص ةقيرطلا هذه ققحت : ىطرشلا نارتقالا ب

 ةوق لعفلاب هيدل رخآ ريثمب « دياحم » ريثم طايترا ىلع موقت ىعو ٠ تالاعفنالا
 ةباجتسالا ءاعدتسا ةوق دياحملا ريثما بستكي ىلاتلابو ٠ لاعفنالا ءاعدتسا

 ىتلا ةيكيسالكلا براجتلا نمو ٠ ىطرشلا نارتقالا ةيلمع دعب ةيلاعفنالا
 :(1935١1؟١) « رئيار . نوسطاو » اهب ماق ىتلا كلت ةقيرطلا هذه ةيلمع فصت

 ىأ لفطلا دبي ملو ٠ ضيبأ رأف همامأ اعضوو ةدضنم ىلع الفلل اسلجأ دقف

 اثدحأ ةظحللا كلت ىف ٠ هكسمي نأب مهي ذخأو ناويحلا اذه لايح فوخ

 ةليلق تارم دعبو ٠ حايصلا دح ىلا لفطلا ةفاخا ىفكت ةجردب ايلاع اتوص
 «لاعفنالا ىلع ثعابلا ىلاعلا توصلاب انرتقم لفطلل ضيبالا رأفلا اهيف مدقي ناك

 ذخآ هنا لي.٠ ىرخأ ةرم رافلا نم بارتقالا ىف امامت ةبغر مدع لفطلا ىدبأ

 ريغ وأ زعاملا وأ بلكلا وأ بنرألا لثم « ةلئامم ىرخأآ تاناويح نع مجحي

 ٠ ةهباشملا تاريثملا ىع «ممعت» تراص فوخلا ةربخ نأ كلذ ىنعيو ٠ كلذ

 لابقتساب ةصاخلا ةبكرملا لماوعلا هلاصو كلذب دصقنو : مهفلا _ ج

 « لاعفقنالا ىلع ثعبت تافرصت وأ فقاوم نآشب تاريسفتلا ءادباو تامولعملا

 ةباجتسا ءاعدتسال ىفكي دق جئاتن نم نيعم فقوم ىلع بترتي دق ام ةفرجمف

 ,مدع مغر اهتروطخب ةفرعم ىلع ءانب هاب رهكلا كالسأ نم فوخلاك « الثم فوخلا
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 لقاعلا مهغلاب ىأ « ةقيرطلا هذهبو ٠ ددصلا اذه ىف ةملؤم ةربخل درفلا ضرعت
 ٠ ةيلاعفنالا تاباجتسالا نم ريثكلا باستكا فصو نكمي « تابترتملل

 قايس ىف تالاعفنالا باستكا متي ثالثلا قرطلا هنهل اقفو 2 اذكه
 تالاعفنالا ذخات ٠ ةيلوألا ةماعلا ةراثتسالا ةلاح نم !ءدبق ٠ لفطلا ومن ةيلمع
 رشكا اعونت ىلاتلابو , اًريامتو اديدحت رثكأ الاكشأ ةيلاعفنالا تاباجتسالاو
 ٠ ةيلاعفنالا ةايحلا ىف

 تالاعفثالا ,عاونا

 لئم ةطيسب وأ ةيلوأ تالاعفنا )١( : نيعون ىلا تالاعفنالا ميسقت نكمي
 ,اهنيوكت ىف ةدقعم ريغو اهتاذب ةمئاق تالاعفنا يهو « خرفلاو بضغلاو نوخلا
 موقي ىذلا اهنيوكت ىف ةدقعم ىهو « ةشهدلاو ةريغلا لثم ةبكرم تالاعفنا (؟)

 نمف « ميسقتلا اذه مغرو ٠ دحاو بكرم ىف رثكأ وأ نيلاعفنا جازتما ىلع
 كباشتتو لخادتت امه اريثك لب 2 تالاعفنالا نيب لصاف دح مضو بعصلا
 ٠ اهضعب عم

 نم اهل نكي مل فقاومل فوخب لافطالا نم ريثكلا بيجتسي : فوخلا
 نيباعثلاك ) تاناويحلاو ةملظملا تارجحلا نأ دجو دقلو ٠ ةيلاعفنا ةميق لبق

 ىلاوح ىف فوخلا لاعفنا ريثست ءابرغلا سانلاو ةيلاعلا نكامالاو ( بالكلاو
 * تاوئمس تنس ىلا نيتنس نم نسسلا ىف لافطألا نم ةثاملا ىف 6٠ ىلا 5١ نم
 ىف ذخاي مث تاوئس عبرألا نمس ىلاوح ىتح تاناويحلا نم فوخلا ديزيو
 -رمتسي دقو ةسداسلا نس ىف دجوي نيباعثلا نم فوخلا نأ مغر «٠ صقانتلا

 دنعو ٠ صقانتي مث « ءابرغلا نمو ةدحولا نمو مالظلا نم فوخلا ديزيو
 وأ ةيفارخ وأ ةيمهو ءايشأ ) ةلبختملا فواخملا اشنت انس ربكألا لاقطالا

 هباش امو « توملا , راثلا ؛ ثداوحلا ) ةيلمعلا فواخملا كلذكو « ( ةداعلل ةقراخ

 ٠ صقنلاب مهرعشي اممو :ازهتسالاو ةيرخسلا نم نوقهارملا فاخيو ٠ ( كلذ

 نادقفنمو ىنهملا وأ ىداصتقالا لشفلا نمو , كلذ نم اضبأ رابكلا رابكلا فاخيو

 * ىعامتجالا زكرملا

 ايلاغو ؛ باحسلالاو شامكنالا ىع فوخلا ةباجتسال ةزيمملا ةيصاخلاو

 عمتجملا لبقت مدع نم صخشلا فوخف ٠ ةيبوره ةباجتسا ىف ةورذلا اشلبي ام
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 ٠ ايئنكمو ايحسنمو الزعنم ريصيو هيعامتجالا فئاظولا بنجتي هلعجن دف , هل

 ىف برهلا » ىلا أجلي درفلا ةنهملا وأ لمعلا ىف لشفلا نم فوخنا لعجي دقو
 دق , لاثملا لييس ىلعف ٠ تالايخلاو ماهوألا وأ ةظقيلا مالحأ ىلا وأ « ضرملا

 وأ للشلا وأ ىمعلاب ةكرعملا ىف ديدشلا طقضلا قورظ تحت دونجلا باصي

 ةأطوب طبترت ةيريتسه ضارعأ هذهو « مالكلا للع ةردقلا مدع وأ تاشاعترالا

 ةليح ىهف ٠ ةيجولويسف لماوعب اساسا طيقرت الو , ةكرعملا ةدش نم فوخلا
 ٠ رطخلا وأ ملألا بنجتل ةيبوره

 , فوخلا نم راغصلا لافطألا نيب اعويش رثكأ لاعفنا وهو : بضغلا

 ثعبت امم ردكأ بضغلا ىلع ثعبت فقاوم لفطلا ةايح ىف دجوي ام ةداع هنآل

 دويقلا نم بسحف ليزي ال بضغلا نأ ةعرسب لفطلا ملعتيو ٠ فوخلا ىلع
 هب ىأ  ةباثاللو هابتنالا بذجل ةليسو اضيأ نوكي هنكلو هيلع ةضورفملا

 ىغف ٠ ةدبدمع لافطألا ىدل بضغلا تاباجتسا بابسأو ٠ ديريام ىلع لصحي
 ,تاوئس نالثلا نس ىلا !ارهش رشع ةتسلا نس نم لافطألا ىلع تيرجأ ةسارد

 بعللا ْدْحأ : لافطألا دنع بضفلا لاعفنا ريثتست ةيلاتلا بابسآألا نأ ظحول

 , سبللا وأ مامحتسالا ٠ لفطلل ةوخالآ وأ رابكلا لامها ' هجولا لسغ . مهنم
 : ديعولا وأ ديديتلا ةطساوب رابكلا ىدل بضغلا راثتسيو + اديحو هكرت

 مم ةبحتسملا ريغ تانراقملا ٠ باقعلا , ريدكتلاو ءاذيالا « ءاطخألا دبصص“ لثم
 ٠ ند رخآلا

 «عفصلا:ةفبتع ابلاغو ةيروف ريغصلا لفطلا ىدل بضغلا ةباجتسا نوكو

 نيب اميف اهتورذ ىلا بضغلا تاروس لصتو ٠ لكرلا , برضلا ٠ ليرعلا
 ةيبلسلاو مربتلا لحب نيدشارلاو ربكألا لافطألا دنعو ٠ ةعبارلاو ةنلاثلا نس

 ءبضغلاو ٠ ةحضاولا ةحيرصلا تاباجتسالا لحم رثكأ خيبوتلاو ماصخلاو
 وحن راغصاا ةوادع ذخأت ام ابلاغف ٠ ةفلتخم قرط: 1ريبعت دجي دق * فوخلاك

 «ةرياغم ىرخأ تارابتل زايحنالا لكش < ةسردملا وأ ءابآلا اهلثمي امك . هطلسلا

 لوحالا لجأ نم اذه لك  ةبيرغ تاعامجب لاصتالا « ةييرغلا سيالملا ء"دترا

 ٠ مهرجضو مهربت رداج» نع

 ابوحصم نوكت . مربتلاو ءايتسالا وأ بضغلا لاعفتا ىهو : ةريثلا 1

 هقسعتلا وأ لايهالاب درفلا رعيش امنيح شنت ىهو ٠ ابلاغ صقنلا رعاشمب
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 امئاد ةهجوم نوكتو ىعامتجالا عضولا نم ومنت ةريغلا نأ ىأ ٠ رابتعالا مدع وأ
 لفطلا نم ةريغلا رعاشم راغصلا لافطألا كلمتت دقف ٠ صاخشأ وأ صخش وحن
 «نيدلاولا دحأنم وأ ةديحولا تئبلا وأ ديحولا دلولا وأ ربكالا خالا وأ ديلولا
 وأ ايسارد مهيلع نوقوفتي نيذلا لصفلا ىف مهئالمز نم ذيمالتلا راغي دقو
 ٠ ايعامتجا وأ ايضاير

 تامجع لكش ىف ريغصلا لفطلا ىدل ةريغلا نع ريبعتلا لثمتيو
 مربتلا وأ , شارفلا ىلع لوبتلا « عباصألا صم « ماعطلا نع فوزع « ةيناودع
 ءرجاشتلا لكش ىف ةرشابم ةقيرطب رابكلاو لافطألا ىدل ةريغلا حضتتو * ماعلا
 ةقيرطبو ٠ نيرخآلا ناش نم لالقالاو * ريدكتلاو ءاذيالاو , تاعئاشلا قالطاو
 بلقتو دكنلاو « ءازهتسالاو مكهتلاو ٠ ةظقيلا مالحأ لكش ىف ةرشابم ريغ
 .٠ حلا هوفأا# جازلا

 ةزيمتم ريم وأ ةيمعم ةيلاعفنا ةراثتسا ةلاح وهو : ةجهبلاو حرفلا
 حرفلا وأ كحضلا ىعدتست ىتلا فقاوملا نمو ٠ روهش ثالثلا نس ىلاوح ىف نوكحضي و نيرهشلا نس ىلاوح ىف لافطألا مستبي ٠ ةريثك فقاوم اهيعدتست
 , بعللا , ىرجلا , بعللا ىف مهعم نيدلاولا كارتشا : راغصلا لافطالا ىدل
 ةباعدلا نعريبعتك ل فطلا ىف كحضلا راثتسيو ٠ خلا ٠ هزنتلاو لوجتلا ءانغلا
 راثتسي دق وأ 2 ةبارغلا وأ ةتغابملا وأ ةكرحلا ىلع ةثعاب فقاوم ىف حرملاو
 روعشلاطبتريو ٠ رخآ صخش مالك وأ ةيسشم ديلقتب وأ تاكنلا وأ تاباعدلاب
 , ةيعامتجالا فقاوملاب رابكلا ىدل راس لاعفنا نع ريبعتك حرفلاو ةجهبلاب
 ةبجو لوانتب ىتح وأ « نيرخآلا ريدقتب ةوظحلا وأ لمعلا ىف حاجتلا لثم

 فطاوعلا

 وحن تالاعفئالا ضعبل بستكم ميظنتو بكرم ىئادجو دادعتسا ةفطاعلا
 ةدع تعمجت اذا هنأ ىئعمب « صاخ كولسب مايقلل اهبحاص عفدت نيعم فقوم
 اهبحاص معفدت ةئيعم ةفطاع كلذ نع جتني هلاق دحاو عوضوم لوح تالاعفتا

 ٠ عوضوملا اذه هاجت اهب صاخ كولسب مايقلل
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 حرفت ناك ةصاخ رعاشمب نيعم ناستا وحن انايحأ رعشت دق : كلذ لاثم
 لزانتت نأ كرسيو « هتناهال بضغتو هبايغل قلقتو هضرمل نزحتو هتيؤرل
 تكباشتو تعمجت ىتلا تالاعفنالا هذه ٠٠٠ هلجأ نم كقوقح ضعب نع

 * بحلا ةفطاعب ىمست ام ىه ىيصخسشلا اذه لوح

 اراس اروعش اما ائيف دلوت ىتلا ةيلاعفنالا براجتلا نم ةفطاعلا اشنتو

 ىه ةديدج ةينادجو ةداع انيدل نوكتت براجتلا هذه راركتبو ٠ امؤم اروعش وأ
 رركتي ال دحاو ىلاعفنا فقوم نم ةفطاعلا نوكتت دقو ٠ ةيهاركلا وأ بحلا ةفطاع

 ٠ اداحو افينع فقوملا اذه نوكي نأ طرش ىلع

 ةفطاوع ناف ىداملا ىمسجلا ىوتسملاب ىلوألا هتايح ادبي لفطلا ناك املو
 ساسأ قلع هفطاوع نوكتت هجضن دعب مث ىدام ساسأ ىلع ةيادبلا ىف نوكتت

 عوجلا عابشا ةيلمعب هطابترا ببسب همأ بحب !دبي ريغصلا لفطلاف ٠ ىلقع

 ىلاعفنالاْ فقوملا اذهراركتبو٠ ةذللاب روعشلا هسسفن ىف ريثي فقوملا اذهو ٠ هدنع

 دارفا ةيقب لمشتل ةفطاعلا هذه عستت كلذ دعب مث « همأل هبحةفطاع نوكتت

 ناسنالا دارفأ لمشتل الوبشو اعاستا دادزت اريخأو ٠ براقألا م ةلئاعلا

 ٠ ةفطاعلا تاجرد ىقرأ كلتو مهتنايد وأ مهتيسنج نع رظنلا فرصب

 : فطاوعلا عاونأ

 : ىلا ةأسنلا ثيح نم ةفطاعلا مسقنت - ١

 ٠ وئحلا اهلاعفلاو بح ةفطاع  ؟

 ٠ ضنيلا اهلامفئاو ةيهارك ةفطاع ب

 : هيلا ةهجوملا عوضوملا ثيح نم ةفطاعلا مسقنت " 

 ىذلا نئاكلا بحت تناف ) ةعامجلا وحن ةفطاعلا هجتت دق ! 

 ٠ ( ةزيزع تايركذ هب كطبرت

 * ( ليخلا بحي ىذلا صخشلاك ) ناويحلا وحن هجتت دق ب

 ىمست هذهو عونلا سفن نم صخش وحن ةفطاعلا هجتت دق  ج
 ٠ ةقادص

 ريخلل ةفسالفلا بح لثم ) ايلعلا لثملا وحن ةفطاعلا هجتن دق د

 ٠ ( قحلاو



 هشيجل دئاقلا بح لثم ةعامجلا وحن ةفطاعلا هجتن دق - مه

 ٠ هذيمالتل سردملاو

 : ةنثاسلا ةفطاعلا

 درفلاكولسب ؤبنتلا ىلع دعاستو ىرخألا فطاوعلا عيمج دوست ىتلا ىع

 راغصلا انئانبأ سوفن ىف معدن نأ نكميو ٠ هكولس ىلع رطيست ىتلا ىه اهنال
 ةس_فطاملاو نطولل هبح ةفطاع لثم ةدئاسلا ىه نوكتل فطاوملا نم اريثك

 ٠ ةينيدلا

 ش : ىسفنلا نازنالاو فطاوعلا

 اهل نوكت دقف ٠ ىسفنلا نازتالا ىف تالاعفلالا نع ارثآ فطاوعلا لقت ال

 عادبالاو قلخلا ىلا ءابدالاو ءارعشلاو نينانفلا عفدت نأك ٠ ةنسحلا اهراثآ

 ىلع رثؤت اضيأ ةيوقلا فطاوعلاف , ةراضلا اهراثآ اهل نوكت دقو ٠ راكتبالاو

 اهراثآ ثيح نمق ٠ لقعلاو سفنلاو مسجحلاب رضي دق ائيس اريثات ةيصخشلا

 ةيمسجلا ةقاطلا فيرصتو ٠ ىئنضملا قرالا ثدحت فطاوعلا ناف ٠ ةيمسجلا

 ثيح نمو ٠ اهقيقحتل ىعامتجا قئاع ثدح اذا ةصاخ ةفطاعلا ىف ريكفتلا ىف

 ىعامتجا عنام وأ قئاع ببسب ققحتت ال ىتلا فطاوعلا ناف ' ةيسفنلا اهراثآ

 ةيسشللا تابارطضالا دلوي تيكلا اذهو م, اهتبك ىلا ناسنالا رطضي

 اهراثآ امأ ٠ مارجالا دح ىلا فارحنالا اذه لصي دقو ةيكولسلا تافارحنالاو

 لطابلاو قحلا نيب طلخن انلعجي ةفطاعلا ءارو قايسنالاف ٠ ةحضاوف ةيلقعلا

 ريكفتلا لع ةفطاعلا ترطيس اذاو ٠ لايخلاو ةقيقحلا نيبو ملظلاو لدعلا نيبو

 وأ هايمعلا ةيتاذلاب هراكفا نولتت دقو « هماكحا رادصا نع لقملا جمب دق

 ةيفرعلا ةيلقعلا تايلمعلا لك ىلع اضيآ كلذ بحسنيو ٠ ةطرفملا ةيضرفلاب
 ٠ ىرخألا
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 عباسلا لصفلا

 ةّيِؤعملا ةيلمعلا ٌتايِلَْلا
 كاردلاوٌسابحالا

 ةيلقعلا تايلمعلاو ةفرعملا

 هسعج ىنلا ةزيمتملا ةيقارلا هتيصاخ ناسنالا دنع ىفرعملا طاشنلا لثمي
 ا -_عومت رارمتسا زئاكرو تاموقم اهايانث ىف لمحت ةيقار ةراضحب درفم
 ٠ ناسنالا ىف ةيلصألا ةيصاخلا هذه ىلع موقت اهنأل ء اهمطاعنو

 طبحم لا عقاولا نع ناسنالا اهبعوتسي «.جذامن ا» ىفرعملا طاشنلا رهوج
 ةددب رجتلااهروصو ةيساحلا ةربخلا ةدحو ىلع موفن ةيفرعملا جذامنلا هذه ٠ هب
 ,ءاعدتسالاو ةركاذلا * روصتلاو ريكفتلا « ميمنتلاو ديرجتلا « بيكرتلاو ليلحتلاك ) هتامزناكيمو ىتاسنالا ىعولا نومضم فلؤت ىهو ٠ ةيلاملا
 ةقرفتملا تاساسحالا نم ةيلك جذامن نيوكتب بسحف سيل حمست ىتلا ( خلا
 اضيأ نكلو , ( كاردالا ) درفلاب ةطيحملا ةفلتخملا ءايشألاو تاعوضوملا نع
 لاصتالا بايغ ةلاح ىف ىعولا ىف ةيلكلا جذامنلا هذه رصيتنو عاجرتساب
 حمست ٠ كلذ ىلع ةوالعو ٠ اهتاذ ءايشألا وأ تاعوضوملا هذه عم رشابملا
 هربخي امع ةلئاه ةجردب ةزيمتم ةيفرعم جذامن نيوكتب هذه ىعولا تامزناكيم
 ٠ ةيلمعلا هتايح عقاو ىف درفلا

 ةيفرعم ةلكشم لح ىلا فدهت ةطشن ةيلمع ىفرعملا جذومنلا نيوكنو
 ٠ نتامولعملا ميظنتو ءاقتنا متي درفلا هجاوت ىتلا ةلكشملاب اطابتراف ٠ ةنيعم
 ةيهيجوت ىف حضتت ىتلا درفلا « ةلاحب » تامولعملا ميظنتو ءاقتنا ةيلمع طبترتو
 , ثادحألاو تارهاظلاو ءايشألا ىف ةنيعم تاقالعو صئاصخ وحن هعابتنا
 ٠ ىلمعلا ظاشنلل ةبسنلاب ىعوضوم ىنعم اهل نوكب

 ةيحان نم ىهف : زيمتم ىكيمانيد نزاوت ىف لمعت ةيفرعملا جذامتلا هذه
 ٠ ىبستلا تابثلا نم ةلاحب ةظفتحم لظت تقولا سفن ىفو © رارمتساب ريغتت

 ٠ ناسنالا كولس ميظنت ىلع ةيفرعملا جذامنلا لمعت انل



 ل

 ساسحالا
 ىتلا ةيلمعلا كلت هتئيب عم ناسنالا لعاقت ىف ةيساسالا تايلمعلا نم

 تارهاظلاو تادحالاو تاريثملاب ةصاخلا تامولعملل ناسنالا لابقتسا مكحت

 , رمحألا رونلا ءىضي امنيح عراشلاب فقوتي نأ ىغبني وهف ٠ هب ةطيحملا
 ٠ هسرج نري امئيح نوفيلتلا ىلع دريو . هلوح موحت امنيح ةسومانلا عفصيو

 ةحئارو « هللآاتسيس ىذلا سيبوتألا ءىجمو . قيدصلا توص زيمي وهو
 ,ديدج بوث جيس ىلعو , ديدج بورشم ةيعون ىلع مكحي ومحو ٠ زيخملا
 جذاسمتلا نم هريغو لئاهلا دشحلا اذه ٠ فوصلا نم عون سملم ىلعو
 ٠ تامولعملا ريسفتو لابقتسا تامزناكيم ىلع اذكه فقوتي ةيكولسلا

 : نيبناج ىلا اهتفيظوو تاريثمللا لابقتسا ةسارد مسقت نأ ديفملا نمو
 ساسحالا هيلع قلطيو , تامولعملا لابقتساب متهي لوألا )١(
60 . 

 اهفلآتو اهطايترا ىف نكلو « اهلبقتسي ىتلا تامولعملاب قلعتيو ىناثلا (1)
 كاردالا هيلع قلطيو « ةقباسلا تاربخلاو ىرخألا تامولعملا عم

 تاساسحالل ةسارد : نذا ( كاردالاو ساسحالا ) ناتيلمعلا ناتاه ىنعت
 ٠ تاساسحالا لالخ نم ايل رفإاوتت ىتلا تاريخلل ةساردو ., اهتاذ

 : ساسحالا ةعيبط

 ءايشالا ريئاتل ةجيتنك اشني « ةيسفنلا تايلمعلا طسبأ وه ساسحالا
 , سحلا ءاضعأ ىلع ىجراخلا ملاعلا ىف ةرتاوتملا ثادحالا وأ تارهاظلا وأ
 ىلع بترتيو « ةيلخؤدلا ةيوشحلا تاريغتلاو تالاحلا ريثاتل ةجيننك كلذكو
 ثادحألا وأ تارهاظلا وأ ءايشألا هذهل ةيدرفلا صئاصخلل ساكعنا ريثاتلا اذه
 ٠ ةيلخادلا وأ ةيجراخلا

 ىلع ؛ انب طيحملا ملاعلا ءارث ىلع فرعتن تاساسحالا لضفب ٠
 ريغو ماجحالاو ةرا رحلا ةجردو حئاو لا ىلمع م ها ىوضآلاو ناولألاو تاوصأالا
 ٠ ريثك كلذ

 : انب ةطيحملا ءايشألا صلاصخ ىلع فرعتن سحلا ءاضعأ لضفب *
 ريثمتو 2< اهفسش وأ اهتوق « اهتمومل وأ اهتنوشغ , اهتواخر وأ اهتبالص
 ٠ كلذ
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 تارشتلا نع تامولعم « كلذ ىلا ةفاضالاب « تاساسحالا انيطعتو 5

 , مسجلا ءاضعأ عضوب و ةكرحلاب سحن : اتماسحأ لخاد ىف ىرجت ىتلا

 . خلا . ةيلخادلا انئاضعأ ضعب لمع لالتخابو

 لكش ىف , ىناسنالا ىحلا نئاكلا ىقلتي سحلا ءاضعأ لضفبو ٠
 ىلخإدلاو ( ىثيبلا ) ىجراخلا طسولا ةلاح نع ةفلتخم تامولعم ؛ ساسحإ

 ٠ ( ىوشحلا )

 ةندزاللا ةداملا رفوتت اهب * ملاعلا نع انقراعف ردصم . تاساسحالا
 ء ركذتلا « ليختلا ١ كاردالا : اديقعت رثكألا “* ىرخألا ةيقرعملا تايلمعلل

 ٠ خللا ىلا اهلقنتو تامولعملا عمجتو ىقتنتو ىقلتت سحلا ءاضعأف ٠ ريكفنلا

 ىويحلا نايكلا ةلاحلو انب طيحملا ملاعلل مئالم ساكعنا كلذ نع أشنيو
 طق298 ةيبصملا تاعفدلا لكشتت ساسألا اذه ىلعو ٠ هتاذ ( مزناجروألا )
 «ءمسجلا ةرارح ميظنت نع ةلوئسملا ء ةذفنملا ءاضعألا ىلا لقتنت ىتلاذصعطدتععو
 طاشنو 2 ةيلخادلا ددغلاو , ةكرحلا ءاضعأو «٠ ىمضهلا زاهجلا ءاضعأ لمعو

 « ةياغلل ةديدع تايلمع نم دقعملا لمعلا اذه فلأتيو ٠ اهتاذ سحلا ءاضعأ
 ٠ عاطقنا الب ثدحتو « ةدحاولا ةيناثلا ىف متت

 هجوكا ماظتنالا ةيئاكما ناسنالل سحلا ءاضعأ رفوتو
 _سحلاءاضعأ لك هزوعت اناسنا انه روصتن نأ انتكميو ٠ هب طيحكا ملاعلا ىف
 هب ةطيحملا سانلا ىلع لبقي نأ عيطتسي الو ٠ هلوح ىرجي ام فرعي ال وهف
 نم ةقيقح هعقوتن نأ نكمي امم كلذ ريغو ؛ رطخلا بئجتي وأ هماعط دجي وأ
 ٠*٠ صخشلا اذهل ةيسفتلاو ةيفرعملا ةايحلا رافقا

 طيحملا ملاعلا نع تامولعم ىقلتي نأ ىلا تقو لك ىف ةجاحب ناسنالاف

 نزاوتلا ىدم ىلع هب طيحملا طسولا عم ىحلا نثاكلا فيكت فقوتيو ٠ هب
 «سحلا ءاضعأ لالخ ةرمتسم ةفصب رفاوتت تامولعم نم هاقلتي امل اقفو امهنيب
 لكش ىف ىجراخلا ملاعلا نع تاعابطنا ىقلتل ةديكألا ناسنالا ةجاح ودبت انهو

 ٠ تاساسحا

 ىعوضوملا ملاعلل ةيتاذ لاكشا نذا اهرهوج ىف تاساسحالا
 فصولاو سايقلاب (1ةزئعطهمطإل8أ155) ه اقيزيفوكيسلا ملع » متهيو

 ٠ سحلا ءاضعإ ىلع ةعقاولا تارشملل ةباجتسالل نيقيقدلا



 هه. ا395١-

 تاساسحالا جاونا

 مانتصان1انق 65628 ريثملا ةقاط لوحتت اهب ىتلا تامزناكيملا ىلع قلطي
 ساوح : 868865 « ساوحلا » ملطصم دعاتنتق] 626287 ةيبصع ةقاط ىلا

 ٠ () نازتالاو « ةكرحلاو ٠ دلجلاو ء قوذلاو « مشلاو « عمسلاو , راصبالا

 ةقاط ىلا لوحتت ىتلا ةيمسجلا ةقاطلا عون ساسأ ىلع ساوحلا فئصت دقو

 تالقان وأ ايالخلا ىف ةقاطلا لوحت ساسأ ىلع اضيأ مسقت دقو * ةيبصع

 عضتي ٠ مسجلا نم ةفلتخم ءازجأ ىف عضومتت ىتلا 88250110658 ةردقلا
 رثكأ كانهف ٠ ةيدلجلا ةيساسحلا وأ دلجلا ساوح انذخأ اذا ةصاخ ةغصب اذه

 , طغضلاب ساسحالل دحاو لبقتسم نم رثكأو ملالا تالبقتسم نم دحاو عون نم

 لعافتمقسن ىف كنالمعي ةرارحلاب ساسحالا ريغتي امهب ىتلا نامزناكيملا ناتهو

 ةنيعم اناولأ لبقتست ةلقتسم ايالخ دجوت راصبالا ةساحل ةبسنلابو * بكرم
 «ةيبصع ةقاط ىلإ طقف ءاضيبلاو ءادوسلا ناولألا ليوحتب موقت ىرخأ ايالخو

 ناسنالا اهب عتمتي ىتلا ساوحلا ددعب صاخلا لاؤسلا ىقلي ال بيسلا اذهلو
 : ةحصضاوو ةددحم ةباجا

 : نيتعومجم ىلا تاساسحالا ميسقت نكمي اذه نم مغرلابو

 ىلع ةعزوتملا ؛ سحلا ءاضعأ اهيقدتست ىتلا تاساسحالا  الوا
 * انجراخ ةعقاولا ءايشألا صئاصخ سئتعتو ٠ هنم ابيرق وأ مسجلا حطس

 0 : ةيلاتلا تاساسحالا ةعومجملا هذه نمضتتو

 لابقتسا عمسلاو راصبالا اتساح رفوت : ةيرصبلا تاساسحالا )١(
 ءرصبلا وضع ىه نيعلا ٠ ةديعب عضاوم نم ةرداصلا ةيساحلا تاريثملا ةجلاعمو

 حوارتي, ىتلا ةيسيطنغمورهكلا تاجوملا كلت ىأ ؛ رصيلا وضع ريثم وه ءوضلاو
 ء رمحألاو ىجسقتبلا نوللا نيب ىأ نوركيميللم 8٠١ ىلا 4١0 نم اهلوط

 قرزالاو رضخالاو رفصألاو ىلاقتربلاك نيعلل رهظتو تاجوملا فلتخت امهنيبو

 اهنا ةيرصبلا تاساسحالا ةقيقحف ٠ ناولألا ىف لوحت نم مهئيب ام كلذكو

 ريس ىأ 2 ةفافشلا ءايشألا وه نول الب نوكي امف ٠ ناولأالل تاساسحا

 ٠ ةيئرلا

 (1) مزود, هتتةنانمد, هآكدعأن مد, عانفاهأ1هصر, ةلطكلص 565قعق, ]1ك268-

 اطعفتق, ةواتتا1 6281013" 862868.
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 : نيتريبك نيتعومجم ىلا ثاولألا لك مسعنتو

 سسألاو ضيبألا ىهو ( ةينولاللا ) ةيتاموركالا ناولألا )1١(
 ٠ ىدامرلاو

 رضخألاو رفصألاو رمحألاك ناولألا ةيقب ىهو ةينوللا ناولألا (ب)

 ٠ ةفلتخلا اهتاجردو قرزآلاو

 تاجوملاو ٠ عمسلا وضع ىه نذألا : ةيعهسلا تاساسحالا (؟)

 ىلا 175 نم حوارتي ددرتب ءاوهلا تابنبذ يأ , عمسلا وضع رينم ىه ةيتوضلا
 ٠ ةدحاولا ةيناثلا ىف ةبنبذ ؟ءر٠٠

 : 'نيتعومجم ىلا ةيعمسلا تاساسحالا مسقنتو

 «ةيقيسوملات الآلا « ءانغلا تاوصإ )ب ةيقيبسوملا تاوصألا تاساسحل (1)
 «ةلصلص ةعقرق « رقن « قيبزت ةيشجشخ) عاضوضلا تايساسجحا (ب)و © ”نينزلا

 «ةدشلا : صئاصخ ثتالثبا ةيتوصلا تاساسجالا فصتقو < خلا ٠٠ فقصتق

 « نينزلاو , عافترالا

 ءزجلا ىف ةعضومتملا ةيمشلا ايالخلا .لئمت : .ةميشتا تاساسحالا (؟
 ةحلارب ةأيعملا تارذلا لمعتو ٠ ,عمشقلا ءاضعأ ىفنألا فيوجنلا نم ىولعلا

 ٠ مشلا ءاضعال نيثمك ماوهلا عم بففنألا ىف لخدت ىتلاو ءايشألا

 ناسللا ىلع قوذتلا معارب لثمت : ةيقوذلا .تاساسحالا (4)
 ىأ ءاملا ىف ) ةباذملا ةيقاذملا ماسجالا لمعت و ةيقووذلا..تاساسحالا وضع

 صئاصخ ةعب رأ ةيقوذلا ٌتاساسحاللو | ٠ قوذلا .ىضعل هتارشمك © -١تاعللا

 ةيساسح فلتختو ٠ ةواركا « ةحولملا 6 : 'ةيضماحلاو « ةوالحلا : ىه ةفلخم

 لكل ساسح ناسللا نم ىفرطلا نجلا. نآ عمق ىييقإللاب سصاطمحالل ناشللا
 * ةولحلاو ةحلاملا داوملل ةيبساسح ىثك,أ هييئاج نأ للا , -تاقاذلا"

 ءىطاخملا ءاشغلا كلذكو , دلجلا ,ةيرط.نعف : ةيدلجلا .تاثماسحالا (ه)

 عبرأ لاكشأ تاذ تاساسحا رفوتت نأ نكمد ٠ فنالاو مقلط

 ةدوربلاب ساسحالا هد عب

 رحلاب ساسحالا -_-ٍ

 9 ملالاب ساسحالا -- د
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 , ( سمللا طاقن ) سمللاب اساسحا طقف ىطعت دلجلا نم ةينعم طاقتف

 اساسحا ةثلاثو ٠ (ةدوربلا طاقن)ةدوربلاب اساسحا طقفىطعت ىرخأ طاقنو

 فلتختو ٠ (ملألا طاقن) ملألاب اساسا ةعبارو « ( ةرارحلا طاقن ) ةرارحلاب

 ٠ ساسحالل ةعبرألا لاكشألا هذه نم لكل ةفلتتخملا ةيدلجلا قطانملا ةيساسح

 فارمطأ ىفو ناسللا فرط ىف رثكأ ودبت ةيسمللا ةيساسحلا « الثمق

 . عباصألا

 لخاد ىف ةعزوتملا ٠ سحلا ءاضعأ اهيعدتست ىتلا تاساسحالا  ايناث
 ناردج ىلع ) ةيلخادلا ءاضعألا حطس ىلع وأ ( الثم تالضعلاك ) ةجسنالا

 مسجلا نه ةنيعم ءازجأ ةكرح نع تامولعم ىطعت ىهف ٠ ( الثم ءاعمألاو ةدعملا

 : ةيلاتلا تاساسحالا ةعومجملا هذه نمضتتو ٠ ةئيعم ءاضعأ ةلاح نعو

 راتوألاو تالضعلا ىف اهؤاضعأ زكرمتت : ةيكرحلا تاساسحالا ()

 شامكنا ةجرد نع تاراشا ةيكرحلا تاساسحالا لمحتو ٠ ماظعلاو لصافملا و
 ٠ رخآب وأ لكشب لمعلل اهبهأت نعو « انءاضعأ عضو نعو « تالضعلا

 ةلاح ىف اهاقلتن ىتلا , ةيكرحلاو ةيدلجلا تاساسحالا جازتما فرعيو

 «ةيلصفمو ةيلضعو ةيدلح سحلل ءاضعأ نم اهيف امب هليلا ىف سمللا ءاضعأ

 نذألا ىف تزاوتلاب ساسحالا ءاضعأ عقت 0 نزاوتلاب ساسحالا فلز

 بعلتو ٠ سأرلا عضوو ةكرح نع تاراشا ىطعت ءاضعألا هذهو ٠ ةيلخادلا

 ٠ ءاضفلاو ناريطلاب نيلماعلل ةبستلاب ةيمهألا غلاي ارود تاساسحالا هذه

 ءاضعألا مظعم ناردج ىف اهؤاضعأ زكرمتت : ةيوضعلا تاساسحالا (*)
 نم ٠ خلا « نيتئرلا , ةيومدلا ةيعوألا « ءاعمألا ء ةدعملا < ءىيرملا : ةيلخادلا
 وأ ششطعلا وأ عوجلا ةلاح ىف اهربخن ىتلا كلت ةيوضعلا تاساسحالا هذه

 ةحصلاب اهيف رعشن ىتلا تالاحلا ىفو ٠ كلذ ريغو ةيلخادلا مالآلا وأ ززقتلا
 ابيرقت ظحالن ال , ميلس وحن ىلع ةيلخادلا ءاضعألا لمعت امنيحو عيشلاو

 ءاضعألا لمع لالتخا نع تاراشا اساسأ ىطعت ىهف *؛ ةيوضع تاساسحا ةيأ
 ٠ ةيلخادلا
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 ةقرافلا تابتعلاو ةيساسحلا

 ٠ساسحالا ةسارد ىف ةماهلا تاعوضوملا نم 561181615762688 ةيساسحلا

 : نيلكش ىلا مسقنت ىعو

 تاريسلملاب ساسحالا ىلع ةردقلا ىنعتو « ةقلطملا ةيساسحلا --

 59 ةفسضلا

 ٠ تاريثملا نب

 رابغلا تارذ سملب سحن ال نحنف ٠ اساسحا ىعدتسي ريثم لك سيلف
 وأ بيجلا ةعاس « ةكتكت » انايحأ عمسن ال نحنو , اندلج ىلع عقت ىتلا

 نأ نأ ىغبني « ساسحا أشني ىكلف ٠ ةرجحلاب ام ناكم ىف ةدوجوملا ديلا

 ىذلا « ةراثتسالل ىنذآلا ردقلا اذه ٠ نيعم ددحم ردق ىلا ةراثتسالا ةوق لصت
 ةلاح امأ ٠ ساسحالل ةقلطملا ةبتعلاب قرعي « اظوحلم اساسحا ىعدتسي

 ىعدتست الف , ةقرافلا ةبتعلا نه لقأ ىوتسم ىف نوكت ىتلا ٠ ةراثتسالا

 ٠ اساسحا

 هتاريثملل ةقلطملا ةيساسحلا دادزت 2« ساسحالا ةبتع دح لقي ام ردقب

 ىلع مارج ؟ طغض ةلاح ىف ىسسللاب سحب سصخش ناك اذاث ٠ ةدوجوملا

 ىلع مارج ١ كلذب سحب ىكل رخآ صخش مزلي امئيب ٠ عبرم رتميللم دحاو
 ىدل ةيسمللا تاساسحالا ةيتع نأ ىنعي اذه ناف ء عبرم رتميللم دحاو

 « ليترمب رغصأ ىهف ةقلطملا ةيساسحلا امأ , نيترمب ىلعأ ىناثلا صخشلا

 سكع نوكي « رادقمب ةقلطملا ةيساسحلا فصتت . اذكهو * لوالا صخشلا نم

 ٠ ساسحالل ةقلطملا ةبتعلا

 ىفف ٠ ةياغلل ةلئاع ائيدل سحلا ءاضعأل ةقلطملا ةيساسحلا ربتعتو

 ءوضلا ةقاط ساسحالل ةقلطملا ةيتملا ىواست « لاثملا ليبس ىلع ٠ راصبالا

علا نع ةديعب ةعمش نم ةيناثلا ىف عيرم رتميتنس دحاو ىلع عقاولا ىئرملا
 ني

 لثمب عتمتي زاهج نم كانه سيلو ٠ ( وجلا ءافص ةلاح ىف ) ارتموليك نيتئامب
 ةيساسحلاكلت , ةلئاه مشلل ةيساسحلا ريتعتكلذك ٠ءوضلل ةيساسحلا هذه

 ٠ ءاوهلا ىف ةقيقدلا ماسجالا نم ةلئاه تايمك دوجو نع فشكت ىتلا

 انعضو اذاف ٠ ةقرافلا ةبتعلا رادقمب طبتزتف فالتخالل ةيساسحلا امأ

 ةفاضالا هذه ناف « ادحاو امارج هيلا انفضأ مث مارح ةئام هنزو القث اند ىف
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 فالتخالل ىندالا دحلاف * مارج 5  "؟ نم لقأ سيل لقثلا اذه ىلا فيضن نأ

 ةيتعلاب فرعي 2 تاساسحالل اظوحلم اقراف ىطعي ىذلا ٠ تاراثتسالا نيب

 ٠ ةقرافلا

 لقثلاب اددحم اطابترا طبتري نأ ىغبثي فاضملا لقثلا نأ كحالملا نمو
 نأ ىغبني ناك اذاف ٠ ساسحالل ظوحلم ديازت ىلع لصحن ىتح 2 لوألا

 ,نزولا دايدزا حضتي ىتح امارج ةثام غلبي ىذلا لقثلل تامارج ثالث فاضي

 , رخآ لوقب ٠ امارج نيتئام غلبي ىذلا لقثلل تامارج ” فاضي نأ ىغيني

 نم ٠١ /١ىلاوح لوألا لقتلل فاضي نأ ىغيني ء نزولا دايدزراب سحن ىكل

 ةيتعلا سسكع كوكي 2 رادقمب فالتخالل ةيساسحلا فصتنت اذكهو ٠ هلق

 : <« ةقرافلا

 هنأ ىنعي اذهو ٠٠١/١ ٠ ابيرقت ىواست ءوضلا ةوقل ةقرافلا ةبتعلاف

 ةفاضاب ءوضلا ةجرد دايدزا ظحالي ةعمش ةئام خلبي ىذلا ءوضلا ةوق ةلاح ىف

 ٠ طسوتملا ىف ٠١/١ ىواست توصلا ةوقل ةقرافلا ةبتعلاو ٠ ةدحاو ةعمش
 نع لقي ال ام ةفاضا ىغبني اصخش ٠١٠١ نم ىعامجلا ءانغلل ةقرف ىف الثمف

 . توصلا ةوق دايزاب, سحن ىكل صاخشأ ةرشع

 امئاو « امئاد ارادقم فالتخالل ةيساسحلاو ةقلطملا ةيساسحلا لثمت الو
 ريغتل بابسأ ثالث ددحن نأ نكميو 2 ةفلتخم فورظب اطابترا اريغتت

 : ةيساسحلا

 تاريثملا عم هفيكتو سحلا وضع ةمساوم ببسب ةيساسحلا ريغتت ١
 * هيلع ةعقاولا

 ٠ تقولا سفن ىف لمعت ىرخأ تاساسحا ريثأتب ريغتت دقو  '؟

 اهضرفب ىتلا تابلطتملا ةصاخو ةايحلا فورظب اطايترا ريغتت دقو " 
 ٠ ناسنالا اهب موقي ىذلا طاشنلا

 تاساسحالا لعافت

 2, ىرخألا تاساسحالاب ايوق اطابترا نيعم ريثا ةيساسحلا طبترت
 نيناوق نمو ٠ ةياغلل ةيكرم ةقالملا هذه ربتعتو - هسفن تقولا ىف ةئماعلا
 ةلماعلا ىرخألا تاريثملل ةيساسحلا ىوقت ةفيعضلا تاريثملا نأ ةقالعلا منح
 ٠ ةيساسحلا مده فعضت ةبوقلا تاريثملا نأ نيح يف « تقولا سفن ىف
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 عيطتسا ىئاف « ةفيعض ةئيضم ةطقن مالظلا ىف ىرأ نأ ىلع ناك اذاف

 ٠ ىرخأ ةفيعض ةئيضم طاقن ىرصبلا لاجم ىف عقو اذا لهسأ ةجردب اهتيؤر
 ةيؤر ةبوعص ىلا كلذ ىدأ ءىوق ءوض رصبلا لاجم ىف ناك اذا نكلو
 ىتلا تاساسحالا ةيرصيلا ةيساسحلا ىلع رثؤي اممو ٠ فيعشضلا ءوضلا
 ساسحالا وأ ةيلاعلا ريغ تاوصألا : ىرخألا سحلا ءاضعأ نم درفلا اهاقلتي

 نأ نيح ىف 2 ةيرصبلا ةيساسحلا عفرت ةنوخسلا وأ قوذتلاب ءىداهلا
 هذه نم ضفخت ةدئازلا ةنوخسلا وأ ةدوريلا وأ ةجعزملاو ةيوقل* تاوصألا

 ٠ ةيساسحلا

 تاساسحالا داضت  تاساسحالا لعافتل ةحضاولا يفهالظملا نم

 ىف «2ارم ىاشلا ودبس ىولحلا نم ةعطق لوانت دعبف 8ءالق8055 هماتطة8+غ

 ركسلا معطي اولح وديي هتاف ىولحلا ةعطق لبق ىاشلا انيستحا اذا نيح

 نم رثكأ امتاق ءاضيبلا ةيضرألا ىلع ىدامرلا ليطتسملا ودبنو ٠ ةيف باذملا

 ودب ءارمح ةيضرأ ىلع ىدامرلا ليطتسم او ٠ ءادوس ةيضرأ ىلع ليطتسلا

 * قرزأ نولي ودبي ءارغص ةيضرأ ىلعو ٠ رضخأ نولب

 ةداضما تاساسحالا ةيحان ىف ساسحالا ريغتي داضتلا ببسب

 نوكت امنيب © ناولألا عصنت ةقماغلا ةيضرألا ىلعف ٠ ةقباسلا وأ ةرواجتملا

 تاساسحالان يب فالتخالا ىوقتي داضتلا لضفبو ةعصانلا ةيضرألا ىلع ةضماغ

 «كاردالاةيلمع ىف ةريبك ةيمهأ اذه لمحيو ٠ اهضعب ءارو ةعباتتملا وأ ةرواحتملا

 ٠ رخآلا نع دحاولا اذكه عرفتتو لصفنت تاساسحالا نال



 - اثك4ف4

 كاردالا

 ءايشألا ةفرعم اهب عيطتسن « ةيميظنت » ةيفرعم  ةيلقع ةيلمع كاردالا
 نالآ وأ + ىنايم وأ + اسانأ وأ . اراجشأ نوكت ناك 2 ةبئالمللا اهتيوه ىق

 : اهًواََرحأ عمجتت ىتلا ةلآلاب هيشأ سيل هلمع ىف كاردالاو ٠ كلذ ريغو

 هلبقتسيامريسفتب لقعلا موقي امئاو ٠ ةيعمجت وأ ةيمكارت تسيل تاعايطنالاف
 ,روصلا نم ةروص ىف *ىشلا سفن نوري ال نوفلتخملا نونانفلا ٠ هنيب لماكيو
 تالتخاف < اهآو ىتلا ةثداحلا سفن نع هريرفت ىف رخآ نع دهاش فلتخيو

 ( ىثنأ  ركذ ) مهسنجو ىنمزلا مهرمع ىلع فقوتي صاخشالا تاكاردا
 ٠ ةقباسلا مهتاربخو مهئاكذ ىوتسمو

 ساسحالا : هايتنالاو كاردالاو ساسحالا نيب فالتخالا ديدحت نكمي انه
 ىلعلا وذ رصبتلا ويضه كاردالاو « سحلا وضعل ةيلوآلا ةباحتسالا وه

 طاشن زكرت وهف هابتنالا امأ ' ريثملا عوضوملاب 22 6ةمتصعماتلل 2
 كاردالاو ساسحالا نيب زييمتلا اذه مغرو ٠ نيعم ريثم فقوم ىلع سحلا ءاضعأ
 ةيفرعم ةيلقع تايلمعك ةربخلا عقاو ىف اهئيب لصفلا نكمي الف « ءابتنالاو
 ٠ امامت اهضعب نع ةلقتسم

 كاردالا تاددحم

 ةباجتسالا ىلع ةقباس 06018038 2500688 ةيطسو ةيلمع كاردالا
 تابث ) وه امك كاردالا لظي نكلو ىسحلا ريثملا فلتخي دقو ٠ ةيئاهنلا
 فلتخي نكلو وه امك , 8625023 ذطواتأ ىسحلا لخدملا لظي دق وأ , ( كاردالا
 دمتعي , نذا , هكردن امف ٠ ( ةضماغلا لاكشألا ةلاح ىف وع امك ) كاردالا
 صخيشلا ىلع .ربكأ ةجردب ىتحو ىرخأ ةيمحان نمو « ريثما ةعيبط ىلع ةيحان نم
 ىف ىلاحلا فقوملا مهف وه هرهوج ىف كاردالا نوكي مث نمو + هسفن كردملا
 ٠ ةقباسلا ةريخلا ءوض

 0 ةتيعم تاددحم وأ لماوعل اقفو 2 وحتلا اذه ىلع 0 كاردالا ددحتب

 ةيكاردالا ةيلمعلا مكحت ىتلا تاددحملا وأ لماوعلا نم نيتثف ىلا اهقينصت نكمي
 : اهتعيبط ددحتو

 « هسفن نعارلا فقوللا وأ ريثملاب قلعتت ةيعوضوم ٠ ةيجراخ تاددحم 1

 ٠ ىجراخلا ملاملا ىق ركاوتي امكو دجوي امك



 دع 115 دن

 «ةعباسلاهب ريخ  هيسفن صحشلاب قلع ةيتاذ , ةيلخاد تاددحم  ى

 هلوانتن ىلي اميفو ٠ ةماع ةفصب ىسفتلا هنيوكتو هتامامتهاو هعفاودو ةناجاح

 ٠ كاردالا تاددحم نم نيتئفلا نيباه

 كاردالل ( ةيعوضوملا ) ةيجراخلا تاددحملا  الوآ

 عم رياغتت دقو لب :؛ اهساش انياب ةيجراخلا تاريثملا صُناصخ نيابتنت

 ٠ ةنيعم تاقايس ىف ةنيعم صئاصخ بستكتف اهيف دجوت ىتلا فقاوملا رغت
 ىلع ةيكاردالا ةيلمعلا مكحتو هجوت ىتلا صئاصخلا هذه ددحن نأ نكميو

 : ىلاتلا وحنلا

 : داضتلاو ةدشلا

 هبتنأت فوس ام ديدحن ىف ارثؤم الماع ةصاعصقأاإ" رينملا ةديشش لثمت

 , ةيلاعلا تاوصالا ٠ ةرهبملا ةيوقلا ءاوضالاف ٠ هكردن فوس ام ىلاتلابو هيلا
 تارثؤم لثمت صئاصخلا هذه لك  ةرارحلا. ةجرد ىف ةديدشلا تاريغتلا

 داضتلاىدؤيو ٠ ةنيعم ةهجو كاردالا هسوتو ةيساحلا انئاضعأ نم نكمتت ةيوق

 روهظ : ةريثك كلذ ةلثمأو 2 اتكارداو انمابتنا هيجوت ىلا اضأ هدم

 ىوستحب ناتس ىف ءارمحلا دورولا نم ةعومجم دوجو مالظلا ىف ءوض

 ٠ اذكهو « مازقأ طسو ليوط صخش 2 ءارضخ تاتابن

 : ةكرحلاو ريغتلا

  انكاردا هيجوتو انهابتنا بذج ىلا ةكرحلا ةلاح ىف ءايشألا ليمت

 قيرح ءافطا ةرايس وأ * تالحملا تاهجاو يلع ءىفطيو ءىضي ىذلا رونلا لثم

 املثم , اديدشو ايلاع ناك اذا ؛ راركتلا ريتعيو ٠ عراشلا ىف ةعرس قلطنت

 سرج قدب ايئيح وأ انمسا ىلع ايدانم وأ ةدعاسملل ابلط صخش حيصي

 اذا ةروكتملا تازيثملا نأ الا ٠ ةظحالم بلطتت ىتلا ةريثملا لماوعلا نم  رارصاب

 انكاردا ىلع اهريثأت ةوق نادقف ىف ذخأت اهناف ةييتر حبصت ىتح ترمتسا

 ٠ ىرخآ تاريثم وحن اهجوم حبصي ىذلا  انهابتنئا بذجو

 : بيترتلاو ددعلا

 ىلا مظنم بيترن ىف وأ ةيعيبط تاعومجمه ىف عقت ىتلا ءايشألا ليمت
 نودبو ناك امفيك رئاوتت ىتلا ءايشألا نم رثكأ انكاردا هيجوتو انهابتنا بذج
 انهابتلا ىلع ذوحتست ال هنأ الا * انعمس ىلع اهحاحلا مغو , ءاضوضلاف ٠ ماظن



 هه. ا١الع بد

 ددع فقوتيو ٠ نيعم ماظن تاذ اهنأل « ناحلألاو تامغنلا نم اكاردا لقأ نوكتو

 هلي حومسملا تقولآ ىلع ام ءىث ىلا هبتنن امئيح اهكردن ىتلا ءايشألا

 دهشم ىلا انرظن اذاف ٠ ةمدقملا ةلصفنملا ءايشألا ددع ىلع كلذكو , ةلحالملل

 نأ الا ٠ ةطشضنالا نم الئام اددع كردن اتنآ ول امك ودبي « محدزم عراش نم

 ظحالملا صخشلا اهكردي نأ عيطتسي ىتلا ةددحملاو ةلصفنملا تاعابطنالا ددع

 ٠ ايبسن اليئصض نوكي هابتنالا ةظحل ىف

 كاردالا ىدسه ىلع سفنلا ملع لماعم ىف ةديدع براجت تيرجأ دفل
 ضرع قيرط نع ( هابتنالا ىدم هيلع قلطي ام ابلاغو ) معءءوغتقل عموص

 ٠٠١/١ ىلا 5١/١ نكيلو  تقولا نم ةريصق ةرتفل ةشاش ىلع ءايشأل روص

 نيعلل عمست ال ةجردب ةياغلل ةريصق هذه ضرعلا تارتق ربتعتو ٠ ةينالا نم

 بسحق ظحالملا صخشلا جرخي اذل , ريثملا صئاصخ نع ةثحابلا ةكرحلاب

 ىدم نوكي ال * ةديقملا طورشلا هذه لظ ىف ٠ تاريثملا نع ةعيرس ةحملب

 ىلع ثعبي اممو ٠ ةلصفتم فورح وأ ءايشأ ةتس وأ ةسمخ : اريبك كاردالا

 ددع ناف ,« لمج وأ تاملك ىف فورحلا مظنت امنئيح هنأ ظحالن نأ مائتعالا

 نيرشعوةسمخ ىلا ديازتت هذه ةريصقلا ضرعلا تارتف ىق كردت ىتلا فورحلا

 ىنعم تاذ تادحوك تاملكلا كردن دح ىأ ىلإ كلذ حيضويو ٠ رثكأ وأ اقرح

 * زومرل دشح درجمك تسيلو

 لاوح نم ) تقولا نم لوطأ تارتفب لفحاللا صخشلل حمسي امنيحو

 ةسدقملا ءايشألا ىلع هينيع كيرحت عيطتسي هناف ء ا( ناوث رسشع ىلا سمخ
 ,رصبتلا ىدم » ب امررقيو اهكردي نأ نكمي ىتلا ءايشالا ددع فرعيو ٠ هيلا

 هنكلو ء كاردالا ىدم نم ربكأ رصيتلا ىد» ريتعيو . 3221686115108 ةمقط

 ٠*ناوثتس وأ سمخ لالخ اهكردي ةلصفنم ءايشأ رشع ىلإ تس نم رثكأ سيل
 ءمحدزم ناكم رظنم ىلع ةذفان نم رظنت نأ لواح , ةقيقحلا هذه نم دكاتت ىكل
 عضتيو ءاهتيمست كنكمي ىتلا ةلصفنملا ءايشألا ددع بسحاو ةذفانلا كرتا مث

 ىتلا ءايشألا ددع ىلا صخش ريشي امئيح « ةيمويلا ةايحلا ىف . رصبتلا ىدم
 ٠ ءابتنالا ةكرح ىف اهكردي

 : جذامللاو تابيكرتلا

 , ةيعيبطلاتاعمجتلا نأ حضوت ةديدع ةيبيرجت تانايبي سفنلا ملع رغذي

 ةه:عدصتتع# ةمظنم تايلكك روفغلا ىلع كردت انب طيحملا ملاعلا ىف جذامنلا وأ
 ىري هناف ةأجق هرصب فيفك صخش درتسا اذا ٠ ( ؛ لكش رظنأ رروز 8
 « ناولالاو لاكشألا نم طلتخم عيزمك سيلو مظنم بيكر تك هلوح نم ملاعلا



 آالا١ -

 (5) مقر لكش
 « رارمتسالاو هباشتلاو براقتلا ريثأت رئاودلا تاعومجم حضوت

 ٠ ةيواز وأ جذومنك اهارن وا جاوزاك عمجنت رئاودلاف

 «ءاييمعلا ةعقبلا » ب فرعي اه ىلع تيرجأ ىتلا براجتلا حمضوت

 اعدنع ىتلا ةطقنلا ىلع قلطي ٠ « ةيلكلا » ةيصاخ ةربخلل نأ طاقص4 5001

 حضتا دقو « ءايمعلا ةطقبلا حلطصم نيعلا ةيكبش ىرصبلا بصعلا كرتي
 كلت ىه ءايمعلا ةعقبلاف * ةعقرلا هذه ىلع عقت ىتلا ءايشالا روص ىرن ال اننا

 ىرصبلاكردملا ليصوت متي ال ثيح نيعلا ةيكبش ىلع اهب سوسحملا ريغ ةعقبلا
 هذه (ه) مقر لكشلا حضوي ٠ غامدلا ىف رصبلا زكارم ىلا نيعلا ةلقم نم

 ةدوجوملا ا ةمالعلا ىلع ىنميلا كنيع تبثو ىرسيلا كنيع قلغا : ةرهاظلا

 ىفتخي فوس نميألا بناجلا ىلع دوجوملا هجولا مسر ناف , رسيألا بناجلا ىلع
 «٠ تاصوب رشع ىلاوح دعب ىلع باتكلا كسمن امنيح

. 
 (ه) مقر لكش

 ءتاصوب رشع ةفاسلل كهجو نع اديعب باتكلا كسها ) ٠ ءايمعلا ةعقبلا

 ٠ ( ىرسيلا نيعلاب ا“ ةمالع ىلع زكرو « ىنميلا كنيع قلغاو



 ب ا١ال؟ ل”

 اهنأ ىلع سيلو « ستسم بيترت ىف ءايشأآلا كاردا ىلا ليمن نحنو

 ىفو ) ةيعيبطلا رظانملا ىف ةئماكلا ةينبلا نأل؛ تارغثلاو تاوجفلاب ةئيلم

ايمعلا ةعقبلا اهبيست ىتلا ةوجفلا دس ىلا ليمت ( انسفنأ
 ليم ىلع قلطي ٠ ء

 1 قلغلا 5 حلطصم اهدسو اهثلد ساسأ ىلع تاوحفلا كاردا ىلا ناسنالا

 .تاوجفلادس ىلا ليملا ىنعي كاردالا ىف قلغلا نوناق وأ أدبم نأ ىت ءدكتس#

 املاو تاوجفك درفلا اهكردي ال ىلاتلابو ء ىرصبلا لاجملا ىف ثدحي امك

 ,ةلمتكم ريغ ةرئادةروبسلا ىلع مسرا :كلذ لاثم٠ ىنعم تاذ ةلمتكم لاكشأك

 دهاشملا وأ ذيمالتلالأساو « ىرئادلا طخلا اهدنع لصتي ال ةطيسب ةحلف اهب

 لثمت ال اهنأ مم « ةرئاد اهنأ مهمظعم ررقب فوسف ٠ موسرملا لكشلا اذه نع

 9ك ةيسدنهلا رياعملل اقفو ةرئاد

 ةطساوب ' انكمم كلذ نوكي امئيح , هكردن ام ىنعم ىلا لصوتن نحنف
 ةيسفن ةرهاظ كلذب ة5ةذددناو055 لتثمتلاو ٠ ىضاملا ىف رضاحلا لثمت

 طوطخلا ابلاغ كردن « لانملا ليبس ىلع , (5) مقر لكشلا ىفف : ةيساسأ

 ناصحلا رهظ ىلع سرافلا ةيؤر نوكت امئيب ٠ « بلك » مسر اهنأ ىلع ةعطقتملا
 ٠ةعطقتم ءازجأل عمجت هنأ ىلع سيلو ٠ لكك لكشلا كردن ىأ ةبوعص رثكأ

 ىئاهنلا لعفلا وه قلغلاف ٠ , قلغلاو لثمتلا نيب ةقالعلا ىلع فقن نأ نكمي انه

 مر مقر لكش

 سرافلا كاردا نوكي امئيب « بلكلا لكش كاردا ةلوهس حضويو

 ٠ ةبوعص رثكا ناصحلا رهظ ىلع
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 ىف قفخن ام ابلاغ انئاف ةلجم وأ ةديرج انحفصت اذا ٠ لثمتلا نع جتني ىذل

 اهؤرقن انئآ امللط , ةيلكلا ىف ةصقانلا فورحلا وأ ةئطاخلا تاملكلا فشك
 ٠ فورح سيلو تاملك اهنأ ىلع

 كاردالل ( ةيتاذلا ) ةيلخادلا تاددحملا  ايناث

 اهصئاصخب ةريثملا فقاوملا وأ ةيجراخلا تاريثملل ناسنالا كاردا ددحتي ال

 مغانتت ام اريثك ةيعوضوملا ةيجراخلا صئاصخلا هذه نكلو ؛ بسحف ةيعوضوملا

 ظحالملا صخشلل ىسفنلا نيوكتلا عم ىأ « ةيتاذلا ةيلخادلا صئاصخلا عم
 وأ رييغتلا وأ ليدعتلل عمضخت دق ةيعوضوملا صئاصخلا هذه نا لب « هناذ
 هتامامتهاو هتاجاحو ةقدباسلا صخشلا ةريخل اقفو فيرحتلاو هيوشتلل ىنح

 الحم كردي دق « الثم , عئاجلا صخشلاف ٠ ةماع ةغصب هتيصخش صئاصخر
 بحلا فطاوع ةيسفنلا هتايح بناوج ىف هوست ىذلا صخشلاو , معطم هنأ ىلع

 , )١( ةيباجيالا ةفطاعلا هذه روظنم نم نيرخآلا كردي هناف ريخلاو داوتلاو

 ءايشالل هكاردا ناف دقحلاو ناودعلا تاعزن هنم نكمتت ىذلا صخشلا امأ

 ٠ () اهب نولتي تاقالعلاو صاخشالاو

 صخشلا لخاد دجوت ىتلا ةيسفنلا ةيتاذلا لماوعلا ضعبل ضرعن ىلي اميفو

 هجوتو , هكردن ام ىلاتلابو هيلا هبتنن ام مكحت لماوع ىهو , هتاذ ظحالملا

 ةيليعلا اهب متت ةفلتخم تايوتسمو صئاصخل اققو انكارداو انهابتنا

 ٠ ةيكاردالا

 : عقوتلاو ةلاحلا

 اهعم انقفاوتب اهل انكارداو ةنيعم تاريثم ىلا انهابتنا ددحتي ام اريثك

 نيعم لمعل ؤيهتلاو دادعتسالا وأ قفاوتلا اذه ٠ اهل انؤيهتو اندادعتسا وأ

 ةلاحلا ددحتت سفنلا ملع براجت نم ريثكلا ىف ٠ .8866 ه« ةلاحلا ١» ب فرعي

 نم ييثكلاب ةيمويلا انتايح رخذتو ٠ نيصوحفملل هجوت ىتلا تاميلعتلا
 رظتني ىذلا صخشلاف ٠ تاريثملل انكارماو انهابتنا هجوت ىتلا « تالاحلا ه

 ٠ ديربلا ىعاس هنآ ىلع بابلا قرطي توص ىأ رسفي قلقب نييعتلا باطخ

 )١( اليمج هوجولا ىرت اليمج نك : رعاشلا لوقب ٠*٠*

 هيف امي حضني هانا لك . ىبرعلا لثملا لوقي (؟: ٠
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 هيتني ال دق امنيب ء رورملا تاراشال ةباجتسالل اظقي نوكي سيبوتألا قئاس
 ىنلا ةلثمألا نم ريثكلا ةيبعشلا لاثمألا ىف كانهو ٠ تاراشالا هده ىلا باك ىلا

 كلذ ريغو « « هل علطي تيرفعلا نم فقاخي ىللا » : لثم « « ةلاحلا » نع ربعت
 ٠ ريثك

 دادعتسالا وا ويهتلا نم ةلاح ىف درقلا نوكي , تالاحلا هذه لك ىف

 هدب ةراشا نورظنني نيذلا ىرجلل قآيس ىف نيكرتشلا لثم « ةباجتسالل

 وأ ةلاح صخشلا كولس ىلع رطيسي امنيحو + مهودع ىف قالطنالل قايسلا
 البق ددحت دق لمعل ةراشا نوكي نأ ىدعتي ال ىقيقحلا ريثملا ناق ٠ عقوت

 * لعفلاب

 مارق ىلع « ةلاحلا » رثأ ( « الوبيس ) براجتلا ضعب حضوت

 زاهجقيرط نع رابكلا نم نيصوحفم ىلع ضرع : ىجهتلا ىف أطخ اهيف تاملك
 بلطو ٠ ةعوبطم ةملك ىلع ةقاطب ,اك ىوحت , تاقاطب ةرشع بوكستسكاتلا
 ناملكلا ضعي تناك دقو , ةقاطب لك ىلع هنوأر ام ةباتك نيصوحفملا نم
 ىلا ةهجوملا تاميلعتلا تناك دقو ٠ ةعنطصم وأ ةضماغ ىرخألاو « ةيقيقح

 ءامسأب قلعتت مهيلع ضرعتس ىتلا تاملكلا نأ نيصوحفملا نم ىلوألا ةعومجملا
 نأب مهيلاةهجوملا تاميلعتلا تناكف ةيتاثلا ةعومجملا امأ + رويطلاو تاناويحلا

 اوناكنيصوحفملا نأ نيبت دقو ٠ تالصاوملاو رفسلاب قلعتي مهيلع ضرعيس ام
 0 ةنيعم تاميلعتب اطابترا مهدنع تنوكت ىتلا ةلاحلل اقفو تاملكلا نوأرقي

 ىف اهل دوجو ال ةعنطصم ةبلك ىهو ) 2881011 ةملك , لاثملا ليبس ىلعق

 اهدنع تنوكت ىتلا نيصوحفملا ةعومجم اهأرقت تناك نكلو , ( سوماقلا :
 ىلع  رويطلاو تاناويحلاب قلعتي تاملك نم اهيلع ضرعيس ام ناب « ةلاح »

 ىتلا نيصوحفملا نم ىرخألا ةعومجملا نأ نيح ىف « ( ءاغبي ىأ مهت»# اهنأ
 رفسلاب قلعتي تاملك نم اهيلع ضرعيس ام نأب « ةلآح » اهدنع تنوكت
 ىنعيو ٠ ( رفس زاوج ىأ ) 28888054  اهنأ ىلع اهأرقت تناك تالصاوملاو
 7 ٠ اهعم قفتت ةقيرطب ببختسي نآل ايهم درفلا لعجت « ةلاحلا » ف كلذ

 اهنوكي ىتلا « ةلاحلا » ساسأ ىلع سانلا نيب تاقالعلا ددحتت ام اريثكو

 درفلا كاردا نأ ةددعتم ثوحب نيبت كلذ ىفو ٠ رخآلا مهضعب وحن ساتلا

 درفلا كارداب اموكحم نوكي ام ابلاغ 2م6ههجغ1هن ه2 003655 نيرخآلل
 . 8412 معمععوكلمص هتاذل
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 : تاهاجتالاو لوكا

 ٠ ةنيعم تاريثمل هكارداو ههاهتنا هيجوت ىف هتامامتعاو درفلا لويم رثؤت

 بتكلا ضعي نيوانع درفلا كردي دق بتكلل ضرعم ىف « لاثملا ليبس ىلعق
 ىف ذيمالتلا ضعب هبتني ال دقو ٠ ةنيعم نيدايم وحن هلويمب قلعتت ةقيرطب
 اذا عوضوملاب مهمامتها اودرتسي اه ناعرس نكلو ٠ ةنيعم تاعوضومل لصفلا

 دق ىللا ةيذاجلا ةوقلا فقوتتو ٠ مهلويمو مهتامامتهاب هطبر ملعملا عاطتسا

 ىلع ةيسايسلاو ةيعامتجالا ثادحألا وأ باعلألا وأ ىقيسوملا انيلع اهرشابت
 ددحتت اه اريتكو ٠ اهب اطابترا اهملعتن ىتلا تاداعلاو تاهاجتالاو لويملا

 تاماجبالا : كلذ لانم ٠ مهوحن هتاهاجتاب نيرخآلل درفلا تاكاردا نوكتتو

 نينولملا نوكردي ضيبلا لعجت « اكيرمأ ىف نينولملا وحن ضيبلا ىدل ةيرصنعلا
 ٠ تاهاجتالا هذه عم قفتت ةنيعم ةروصب

 : ءاحبالا

 نايحالا ضعب ىف ارشايم نوكي ىذلا « ءاحيالاب ددحتي ام اريثك هكردن اه
 دقانلا ريغ لبقتلا 8885686108 ءاجيالا ىنعيو ٠ ىرخأ ثايحأ ىف ارتتسمو
 0 رابكلا نم ءاحبالل ةيلباق رثكأ لافطألا توكدو 9 هاجتا وأ ىنعم وأ ةركفل

 ءاحبالا رودةلثمأو ٠ ءاكذلاو جضنلا تايوتسم ىلع فقوتت ةيئاحبالا ةجردف

 ةيئاحيالا وأ ةيجاردتسالا ةلثسالا ىلع ةياجالا ىرجت دقف ٠ ةريثك كاردالا ىف

 بحاص ناك اذا ةصاخو لئاسلا اهيغري ىتلا ةقبرطلل 16دةنصع نا1686هدق

 ٠ هسفن نم اقثاو وأ ةطلس

 ةرجح ىف صخش سلج اذا : نأشلا اذه ىف ةلالدلا تاذ تاربخلا نمو

 فرعت ٠ ةكرحتم اهنأ ىلع عقاولا ىف ةتباث ءوضلا نم ةطقن 'هل ىئارتن ٠ ةملظم

 ةكرحلاف : عد مطتمسءأتع ذالدقأوض  ىتاذلا ىكرحلا عانخلاب ةرهاظلا هذه

 ةكرحلا ىدم نأ دجو دقلو ٠ هسفن درفلا لخاد نم عبتت تاريثم ةطساوب اشنت

 وأ ناصخش ةرهاظلا ىري امنيح ريغتي فوس دحاو ظحالم صخش اهاري ىتلا

 ٠ اعم رثكأ

 نع هريرقت رييغتب ٠ جذاس وأ ريغص < ظحالم صخش نأ لمتحملا نمو

 ةطلسب عتمتي رخآ صخش ريرقت عم قفتي ىكل فقوم وأ ةرهاظ وأ ةعقاو
 ذخؤيو ءرملا رثاتي ام اريثك ةيسايسلا تاعمجتلا ىفو ٠ ةئيعم ةناكمب وأ
 تادقشمو ءارآ ىف مكحتلا رثؤم ملكتم اهب عيطتسي ىبتتلا ةجردلاو ةقيرطلاب
 ىنعملا نم امامت ريغي نأ عئقملاو ىوقلا صخشلا عيطتسي ام ابلاغو ٠ ةيعماس
 ٠ صاخشألا نم ريبك ددع غامد ىف فقومل نوكي دق ىذلا
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 ىف رئؤي ءاحيالا نأ فيك حضوت ىتنا هفيرطلا ةيلمعملا براجتلا نم
 ةيلظم ةرجح ىف نوصوحفملا اهيف ناك ىتلا ةبرجتلا كلت , ىسحلا كاردالا

 ثيحب اضافخنا تاجردلا رثكآ نم هتدش ىف ديازتب توص ىلا نوعمتسي
 صاخسشألا ضرعتي ؛ توصلا ميدقت ءانثأآو ٠ احوضو امرثكا ىلا هعامس رذعتب

 ءوصضلاو توصلا نوربخي نوصوحفملا راص نأ دعبو ٠ ءوضلا نع تاضمول

 ٠ ةيناث 3١ ل ١١6 ىلاوح دعب توصلا هعبتي مث الوأ ىتأي ءوضلا ذخأ ٠ اعم

 اولظيو توصلا نوعمسي امنيح حاتفم ىلعاوطغضي نأ نيصوحفملا نم بلطو
 اصخش نيعبرأ نم اصوحفم نوثالثو نانثا ررق دقو ٠ هنوعمسي املاط نيطغاض
 نمو ٠ طقف ءوضلا مدقي امنيح توصلا نوعمسي مهنأ ةبرجتلا ىف اوكرتشا
 رثأ ناف ء ءوضلاب انرتقم توصلا اوعقوت نيصوحفملا نأ املاط هنأ « عضاولا

 , رهظي امنيح توصلل مهعامس اوررق مهنأ ةجردل ايوق ناك ءوضلا ءاحيا

 ٠ ةيمويلا ةايحلا ىف ةريثك ةرهاظلا هذه ةلثمآو ٠ ءوضلا

 : ميقلاو تاحاحلا

 , كلئب ةموكحم نوكت درفلا تاكاردا نأ نع ةديدع تاسارد فشكت

 ةلسلس ىف ٠ ميقلا نم هماظني وأ ٠ لاعفنالاو عوجلا لثم ةيلخادلا تالاحلا
 تاجردلا رثأ ةساردب ( ١958 ) « نورخآو دناليلكأام » ماق براجتلا نم

 نم ماعطلا نم نامرحلا ةرتف تفلتخا دقو ٠ كاردالا ىلع عوجلا نم ةفلتخملا
 قلعتت براجتلا نأ ( اراحب ٠١ ) نيصوحفملا اوريخأ دقو ٠ ةعاس 5١-١١

 ىلع ةضماغ روص تضرع دقو ٠ مهلمعل ماه طرش وهو , راصبالا ةدحب

 بنراجتلا مذله ضعب ىفو ٠ هوأر دق ام ةباتك نيصوحفملا نم بلطو ةشاش

 «؟ ىه ام , ةدضنملا ىلع ءايشأ ثالث دجوت » لثم ةيظفل تاءادسا ىطعت تناك
 نايحألا ضعب ىف مهنم بلطي ناكو ٠ لكالاو ماعطلاب طبترت تاحيملت مدقت وأ
 عئاتنلا حمضوت ٠ روصلا نم ةروص مآ ماعطلا نم قيط  ربكآ امهيأ اوردقي نأ
 ٠ هنم نامرحلا ةرتف دادزت ام ردقب ديازتي ناك ماعطلل تاباجتسالا ددع نأ
 , نوكردي نوصوحفملا ناك ثيح ” ماعطل ١ تاودال تاباجتسالا ددع ديازت كلذك
 نامرحلا تاعاس ددع ديازن املك ٠ قابطأو كوشو قعالم اهنأ ىلع ةريثك الاكشأ
 تناك ماعطلا تاعوضوم نأ مامتهالا ىلع ثعبت ىتلا جئاتنلا نمو + ماعطلا نم

 ةقلمتملا ريغ تاعوضوملا نم رثكأ نيصوحفملا تاباجتسا ىف رركتت نأ ىلاليمت
 ناعوجلا » ىبعشلا لثملا هيلع ىوطني ام انئاعذا نع بيغ الو ٠ ماعطلاب
 ٠ ددصلا اذه ىف ةلالد نم « شيعلا قوسب ملحي

 نتاكاردا ىلع ماعطلا ىلا ةجاحلا رثأ نع ةلئامم ى رخا براجت ىفو
 حضنا ٠ حخاشرورل ريحلا عقب رابتخال مهتاباجتسا ىف حضتت ابك نيصوحخفلا
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 .لكشب دادزا دق مقبلا ىف نوصوحفملا اهآترا ىتلا ماعطلا تاعوضوم ددع نأ
 تفسشك امك باثتكالا ضارعأ دايدزا ىلا ةفاضالاب « عوجلا ةأطو تحن حضاو

 ٠ ةيصخسشلا تارابتخا ضعب اهنع

 وأ تارهاظلل درفلا كاردا ةعيبط ىلع اضيأ قلقلاو رتوتلا رثؤي دقو
 نم ابلط . ( ١9534 ) « نامتسوبو رثئورب » اهب ماق ةبرجت ىف ٠ ثادحالا

 ةلئامم ةعقرب ةشاش ىلع ءوضلا نم ةريدتسم ةعقر مجح ةجوازم نيصوحفملا
 ىف ةساردلا تيرجأ دقو ٠ ريدتسم صرق ةطساوب اهلمعب صوحفملا موقي
 ةجوازم (ب) ؛ ةطيسبلا ةجوازملل ةبرجت (أ) : ةعيرأ ةيبيرجت فورظ لظ
 (ج) + صرقلا لوانتي امنيح ةفيفخ ةيبرهك ةمدصل صوحفملا اهيف ضرعتي
 ٠ ةمدص نودب ةجوازم (د) , ةديدش ةيبرهك ةمدصي ةبوحصم نكلو ةجوازم
 ربكأ ةريخألا ةرتفلا ىق تاجوازمب اوتأ دق نيصوحفملا نأ جئاتنلا تنيب دقو
 نأ كلذ ىنعيو ٠ مجحلا ىف ربكأ رهظ دق صرقلا نأ ىأ  ىلوألا ةرتفلا نم

 براجت نيبتو ٠ مجحلل صوحفملا ريدقت ىف رثأ دق قلقلاو رتوتلا نم ففختلا
 نأ نكمي طغضلاو ةدشلاو قلقلا نأ ( 19359 ٠ جنينيهو روليات ) ىرخأ

 ٠طيسبلا طايترالا نوصوحفملا ملعتي نأ اهب نكمي ىتلا ةعرسلا ىف ىتح رثؤي

 تاساردلا نم ٠ كاردالا ىلع ميقلا رثآ حضوت ةديدع تاسارد دجوتو
 « نامدوحو رنورب » اهب ماق ىتلا كلت , ددصلا اذه ىف ةدئارلا ىللوألا

 ىلا نوليمي اوناك ءارققلا لافطألا نأ ةساردلا هذه ترهطظأ دقو 957( ٠
 هذه ىف ٠ ءاينغألا لافطألا لعف امع ةدئاز ةجردب ةلمعلا مجح ريدقت ةدايز
 تاوتسرشعنسيىف ءارقفلاوءاينغالا لافطالا نم ةعومجمنمناثحابلا بلط ةبرجتلا
 ةنراقملاتحضوأو + ةمسقلا ةفلتخم دوقنب قرولا نم ةفلتخم صارقأ ةجوازم

 ىلا لقأ ةجاح مهيدل نوكت ءاينغألا نأ لافطألا نم نيتئفلا تاباجتسا نيب

 ةجاحلا دادزت ام ردقب هنأو ء اهمجح نم لالقالا ىلا نوليمب مث نمو دوقنلا

 ٠ كردملا ءىثلا مخضتي ام ردقب ةميقلا وأ ةيعامتجالا
 ( 1١5584 ) « زينئيج كامو رئوربو نامتسوب » ماق ىرخأ ةسارد ىفو

 .ةيلامجلا ميقلا زربأ ديدحتتل نيصوحفملا نم ةعومجم ىلع ميقلل رابتخا قيبطتب
 مث ٠ مهيدل اهريغو ةيفسلفلاو ةيملعلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينيدلاو
 هذهب قلعتت تاملكلا نم ةلسلس بوكستسكاتلا زاهج لالخ نم مهيلع ضرع

 مم قفتت ىتلا تاملكلا ابلاغ اوكردأ دق نيصوحفللا هنأ حضتا كلقو ٠ ميقلا

 ٠ رابتخالا نم تخضتا امك مهميق

 تاحاحلا ماظنل لئاهلا ريثأتلا نع ةريثك تاسارد اذكه فشكت

 ٠ كاردالل ةيتاذ تاددحمك ميقلاو تاعاجتالاو
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 ىكاردالا ميظنتلا ءىدايم

 نيناوقلا وأ ءىدابملا نم ةعومجمب هيف يعن ىذلا ملاعلا عون ددحتي
 قبس ام ىلا ةفاضالاب « ةفلتخملا نيناوقلا وأ ءىدايملا هذع ٠ هل انكاردا مظنت ىتلا

 ىلياميفو ٠ كاردالل ىنعملاو ميظنتلا رقوت : كاردالا تاددحم وأ لماوع نم هركذ

 ابك م6266وأنان9] هيعهتتته81092 دالا ميظنتلا نيناوق وأ ءىدابم معأل ضرعن

 : اساسأ تلاطشجلا ةسردم اهنع تفشك
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 ”ايناياي

 07 مقر لكش
 « ج» قلغلاو + «ب» هباشتلاو « «أ» براقتلا ءىدابم حضوبو

 كاردالا ىف هدم رارمتسالاو



 65ك31١9-

 : 2هدنسأاإل براقتلا

 ىلا ناكملا وأ نامزلا ىف اهضعب نم ةبراقتم نوكت ىتلا ءازجألا ليمت
 .تاعومجم ثالث ىف رثئاودلا ىرن فيك (11) مقر لكش حضوي ٠ اعم اهكاردإ

 . تادحو وأ

 : مامتلقساإ  لئامتلا

 لكش ) ةعومجم لكشت اهنأ ىلع اعم ةلئامتملا ءازجألا كاردا ىلا ليمن
 اهكاردا ىلا ليمن انئاف ء اعم « ةيمتنم » وديت طقنلاو رئاودلا نأ املاطف ٠ ( يال

 * ةدمعأ نم الدب فوفصك

 : 1هقاتاع قلغلا

 .تاوجفلادس ىلا ىأ  ةصقانلا لاكشالا ةلمكت ىلا انكاردا ىف ليم دجوي

 ثالث كردن ( ج / ) مقر لكش ىغف * ىنعم ىذ لكك تاريثملا كردن ىكل

 * ةلمتكم ريغ لاكشألا نأ مغر تاعبرم

 : همطاتسان1ا7 رارمتسالا

 ءازجاك اهكاردا نم الدب ةرمتسم جذامنك ءايشألا كاردا ىلا ليملا ىنعيو

 ٠ (د أل لكش ) ةلصفنم

 : 2 ع ءالتمالا

 ناكمالا ردقب « ديج » لكش هنأ ىلع لكشلا كارد ىلا ليملا ىنعيو

 توك ىذلا لكشلاك لذ وه « ديجلا » لكشلاو ٠ ريثملا طورش راطا ىف

 رثكا وأ ةطاسب رثكا هلعج عيطتسن ال ىذلاو 2 اتباث + اطيسس . ايسائتم

 ٠ اماظن

 ,ةملعتم ريغ هذه ريثملا كاردا قرط نأ ىلا كاردالا تايرظن ضعب بهذتو

 كلذ عمو ٠ ( 1153 , جنروب ) كردملا درفلا صئاصخل ىف ايرطف ةنماك
 نيب لدجو فالخ عضوم ىكاردالا كولسلل ةيرطفلا تاددحملا ةيضق ودبت

 : ؟ةعسع - جوست عاهل مدمطتو : ةيضرآلاو لكشلا نيب ةقالعلا

 ىق دجوي ىكاردا ريثم ىأ ىفف : ةيضرا ىلع ابلاغ هكردن لكش لك
 *ةنيعم ةيضرأ ىلع نيعم تقو ىف لكشك زربي ريثملا نم ءزج وأ بناج بلاغلا
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 0) مقر لكش
 هنأ ىلع لكشلا كردن انايحاف : ةسكاعتملا لاكشألا ةرهاظ حضوي
 كرحتت وأ عبرملا ىف دوسألا وأ ضيبألا ءزجلا وأ « ساك وأ سار

 لكشلا نيب زييمتلاف ٠ هئع اديعب وأ ظحالملا صخشلا وحن تابعكلا

 حضاو ريغ ةيضرآلاو



 هم املمثأ١-

 ودبت ىتلا ءامسلا ىلع زربي ليجلا : ةيمويلا انتاظحالم ىف أديملا اقه حضتيو
 ةيضرأ ىلع ةيسيئرلا ةركفلا وأ عوضوملا ماسرلا مدقي « ةحول مسر ىفو ٠ ةقرفلا ىلع نولثمملاو ء هارضخلا ةرجسشلا قاروأ ىلع لاقتربلاو « هفلخ نم
 ميدقت ىفو ٠ ةنيدملا ىف عراش وأ ةيرقلا ىف لقح وأ ةكرعم نوكت نآك « ةئيعم
 ىلع ( لكشلا ) ىنعملا وأ ةركفلا نع ريعيل زيمملا نحللا زربي ةيقيسوم ةعطق
 ٠ ةيقيسوملا تابحاصملا نم ةيضرأ

 تالوحتو تالقنت ثدحت دق « حوضوب ةيضرأآلاو لكشلا ددحتي ال امتيحو
 نيب ةقالعلاف ٠ . ة202028586 ىسرملا وأ 206616266 عجرملا صقن ببسب كاردالا ف
 امب ةفلتخم تاقوأ ىف ريغتنت دق ريثملا نم ةفلتخملا ءازجألل ةيضرألاو لكشلا
 كلذ حضتيو ٠ (مورءعيمهتطلع عجتتتعق) « ةسكاعتملا لاكشألا » هيلع قلطي

 ضيبألا ءزجلا وأ « سأك وأ سأرك لكشلا زربي ةرمف : (8) مقر لكشلا نم
 اذكهو , هنع !ديعب وأ لحالملا صخشلا وحن تايعكملا كرحتت وأ دوسألا وأ

 نيب حضاو زييمت دجوي ال هذه لثم لاكشأ ىق ٠ ةسكاعتم ةبواتتم ةقيرطب

 اقفو كاردالا ريغتب نكلو , وه امك ىسحلا ريثملا ىقبي اذل ٠ ةيضرألاو لكشلا

 ٠ ظحالملا صخشلل ةبسنلاب عوضوملا هلمحي ىذلا ىنعملل

 تاريثمب ةقباسلا ةربخلا نأ نيبيل « ةسكاعتملا لاكشألا » أديم مدختسيو
 نم ءازجأ ىأ ددحت نأ نكمي ظحالملا صخشلل ةيلقعلا تالاحلاو ةهباشتم
 ,ةلاحلاهذه ىف , ةربخلا نأ ىأ ٠ ىلوأ لكشك رطيست فوس ةيكرملا تاريثملا

 ٠ ( 1858 « ربيل ) لكشك زربي ىذلا بكرملا ريثملا نم بناجلا كلذ ددحت

 : (6دهاقصعإ  كاردالا تابث

 عوضوم تايثب فرعي ام كاردالا ةيجولوكيس ىف ةلالدلا تاذ قئاقحلا نم
 امتيح اهنولو اهمجحو اهلكشب ظفتحت ءايشألاف 9666]00 مدقق 7 كاردالا

 كارداددحيو ٠ ظوحلم لكشب اهئم اهلبقتسن ىتلا ةيقيزيفلا تاعابطنالا ريغتت
 تاساسحالا مغر ةريغتم ريغو ةتباث اهنأ ىلع هصئاصخ لكيو نيعم عوضوم
  ىسحلا ءاضعأ قيرط نع اهلبقتسن ىتلا صئاصخلا كلتل رارمتساب ةريغتملا
 « اياوزلا مئاق الكش لظت « الثم * ةدضنملاف ٠ كاردالا عوضوم تابث لاجم
 ليمتو - اهناكرأ ىدحا نم اهيلا انرظن اذا ةداح ةيوازك انل ودبت ىق اهنأ مغر
 اهصئاصخبو فورعملا اهمجحب ظفتحت نأ ىلا تاناويحلاو صاخشألاو ءايشالا
 ٠ حوضولا نم ةفلتخم طورش ىقو ةفلتخم داعبأ نم اهارن امتيح ةقولألا

 ةيرظن » ب فرعي ناك ام ضحد ىلا كاردالا تابث أدبم ديدحت ىدأ دقو
 ضارتفاىلعةي رظنلا هذه موقت ٠ (1620عا21100 00م 18002])كاردالا خاسنتسا



 مر مقر لكش

 انرظن ول اننا فيك حضويو

 ةدسحاو نيعب نيصخشلا ىلا

 لوطلا يف نييواستم ناودبي

 انرظن اذا نكلو , اببرقت

 ناودسبب نيئيعلا الكب امهيلا

 نممتلابنكلو ٠ امامت نيفلتخم

 نت كردن لاكشألا هله ىف

 للضملا وه ةرجحلا مسر

 نيصخشلا ناو ,ء اسنكاددال

 لوطلا ىف نييواستم مغ اسيل

 ٠ ةلئاه ةجردب
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 رتاوتت ىتلا تاريثملا كلتل ىبلس ليجست نم فلأتت ملاعلا ةفرعم نأ ررقي جف

 نع ةرابع وه ةيرظنلا هذهل اقفو « انكاردا نأ ثيحب سحلا ءاضعأ ىلع

 ةيرظنلاهذه دض تدبت ىتلا قئاقحلا نمو ٠ اني طيحملا ملاعلل ةآرمك ساكعنإ

 ٠ ةصاخ ةقهارملا ةلحرم ىف !ررقم حبصي مجحلاو نوللاو لكشلا تابث نإ

 كاردالا نوكيو ٠ ةربخلاو ملعتلا لماوع ىلع كاردالا تايرظن مظعم دك ؤن انه

 ةليصحلا بيسبف + ةيساحلا تالاصتالا نم ةعومجمل ىئاهنلا جتانلا وه كلذي

 امنيح ىتح كاردالا نم ىنعمب جورخلا انرودقم ىف نوكي , ةربخلا نم ةقباسلا

 لكش رهظي (5) مقر لكش ىف ٠ ايبيرجت ةلبلبلل ةيساحلا انتاربخ ضرعتت
 عضومنم « ةدحاو نيعب » هيلا انرظن اذا ىداع لكسشك ةراهمب فرحملا ةرجحلا

 ىلا انرظن اذا نكلو ٠ ابيرقت لوطلا ىف نييواستم نالجرلا قدييف © ددحم

 لوطلا ىف نيفلتخم نالجرلا ودبي « ( نينيعلا الكب ىأ ) ةيداع ةرظنب لكشلا
 كردن الف : ةفاسملاب طبترت ةلأسمك مححلا ىف فالتخالا رسفن انئأ الا ٠ امايت

 صخشلاو « مجحلا ليئض هنأ ىلع رسيألا بناجلا ىلع دوجوملا صخشلا
 ىلع دمنعي كاردالا ناك املف ٠ قالمع هنأ ىلع نميألا بئاجلا ىلع دوجوملا

 لدعم نم عونك دعي هناف ؛ ةقباسلا ةربخلا نم اهصلختسن تاحاتنتسا

 ءوض ىف « ةيلامتحا رثكالا ةباجتسالا » ىأ 2765386 6ةطودقو ةباجتسالا

 تارايسلا ةكرح ىلع لاع ىنبم نم رظني ىذلا دشارلا صخشلاف ٠ هفرعن ام

 رمعلا نم ةعبارلا لفط فالخب ٠ بعلك سيلو تارايسك اهكردي عراشلا ىف

 * ىعيبطلا اهمجحب تارايسك سيلو بعلك اهكردي ىذلا

 : 11115102 : كاردالا عادخ

 ىنغ ردصم ىلع تاريثملل ضماغلا كاردالا وأ عادخ ةسارد ىوطنت

 تاكاردا وه عادخلاو ٠ ةيكاردالا تايلمعلا نع تامولعملاو تانايبلا نم

 «تاسولهلا» نع فلتخي كلذ ىف وهو ٠ ليوأتلا ءوس ىلع ةمئاق وأ ةيرطضم

 ىذلا صخشلا لثم « عقاولل امامت ةفيزمتاكاردا ريتعت ىتلا 1

 براجتب ةيلمعملا تاساردلا رخذتو ٠ هريغ دحأ اهعمس ال اثاوصأ عمسي

 ددحتي امه رشكأ لظحالمللا صخشلاب ددحتي كاردالا نأ فيك حضوت ةددعتم

 ىتلاةيكيسالكلا براجتلا ضعب )٠١( مقر لكشلا حضويو ٠ ىعوضوملا ريثملاب
 هم. ةرهاظلا هذه نع فشكت
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 تان لى 2 .

 ,"ارا"!”لوطاراربك اههبأ

 | اًدارسا نوكي ىلا طا ام
 : ا 1 ةراسيلا ضع و وجور اخوان

 )٠١( مقر لكش
 ةيكارحالا انتاداعب تاعاجتالاو مجحلا عادخ رثاتي  كاردالا عادخ

 لوطأ «أ» نأ ىف عادخلا ودبي )٠١( مقر لكشلا نم ايلعلا موسرلا ىف
 ةرئادلادوجو وأ طوطخلل ةيسنلاب عطاقتلا وأ مهسألا بيست «با» نم ريكأ وأ

 ىئارتي دق طسوألا مسرلا ىفو ٠ رثاودلا نم نيفلتخم نيقسن ىف ىطسولا
 نيح ىف 2 راسيلا ىلع دوجوملا طخلل دادتمالا وه لوألا طخلا نأ ىلع انل
 عادخلا جتني ىلفسلا موسرلا ىفو ٠ ثلاثلا طخلا وه ىقيقحلا دادتمالا نأ
 ىف © اهل ةيفلخك ةدوجوملا شيوشتلاو ةلبلبلا ىلع ثعبت ىتلا طوطخلا نم
 ٠ لعفلاب ةيزاوتم طوطخ اهنأ نيح

 ' « رمقلا عادخ ه ب فرعي ام كاردالا عاد تارهاظ نمو

 (دممد اللمأم»)

 دقو ٠ انقوف ايدومع ناك ول امم ربكأ هنأ ىلع قفآلا دنع رمقلا رهظي ثيح
 اهتيوه ديدحت عيطتسن ال ةبراضتم ةددعتم تاريثم دوجو نع عادخلا بيستي
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 انك اذاف ٠ مقوتلا وأ ةلاحلا نم اضيأ عادخلا اشنيو ٠ ةداتعملا ةربخلل اقفو
 حيرلا ماطترا توص رسفن دقف , فنعلاب رخقت ءاسملا ىف ةياور ىف ارقن
 طسو قيدص نع ثحبن امنيحو ٠ لزنملا ماحتقا لواحي اصل نأ ىلع ةذفانلاب
 ٠ نيرخآ صاخششأ جذومن ىف اعادخ انل ىلارتي ام اريثك , ماحزلا

 لئحالملا صخشلا ليمب كاردالا عادخ ةرهاظ نم ريثكلا ريسفت نكميو
 ٠ هيلا ةمدقملا ةيكرملا تاريثملا نم ىنعم تاذ ةلماكتم تايلك لمع ىلا

 : 12وم وصممت م650عمراأ1 هد (18052) ىسحلا قوف كاردالا

 كاردالا ةيجولوكيس تايرظن باحصأ هجاوت ىتلا تايدحتلا نم
 ةيساحلا تامرئاكيملا ريغ ىرخآ تاونق لالخ لقتنت دق تامولعملا نأب داقتعالا
 : ةيلاتلا ةيداعلا ريغ تارهاظلا ىق كلذ حضتيو ٠ ةفورعملا

 نم ركفلا لاقتنا وهو 161 ءصوأطإال ( رطاوخلا قافتا ) رطاختلا

 تقو ىف عقي ام ةفرعم ىهو ه]1و127هردصعع  ةهارفلا , رخآل لقع
 ثادحالاب ؤينتلا ىأ  م:600عدنأانمد ةفرعلا قبسو 2, رخآ ناكم وأ رخآ
 دارفألا ضعب تاردق نع ددرتي ام اضيأ تارهاظلا هذه نمو ٠ لبقتسملا ىف

 سمللاب ريثلا نول اوسسحتي نأ الثم نوعيطتسي نيذلا . « نيساسحلا و
 * ةيؤر نودبو

 ثيحب ةرركتم ريغو ةماع ريغ ىسحلا قوف كاردالا تارماظ نأ مغرو
 كلذل ةجيتن سفنلا ءاملع نأ مغرو ٠ نييملعلا لوانتلاو طبضلل اهعاضخا نكمي

 ملعل ايدحت لثمت كش الو اهنأ الا ٠ مهثوحب ىف اهلافغا ىلا ابلاغ نوليمي

 ٠ لبقتسملا ىف ةيملعلا تانايبلا نم ديزا احوتفم بابلا كرتتو ٠ سفنلا
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 سه اضذك ل

 نماثلا لصفلا

 ةيؤعملا ةيلقعلاٌت يللا
 يكفل

 ٠ةفيرطب ىعوضوملا عقاولا ناسنالا هيف سكعي ىقار ىلقع طاشن ريكفتلا
 ,سكفنت كاردالاو ساسحالا ىفف ٠ كاردالاو سساسحالا ىف ثدحي امع ةفلتخم
 وأ . ناولألا ثيح نم  سحلا ءاضعأ ىلع رثؤت امك ةيجراخلا تارهاظلا
 ناسنالا ركفي امنيح نكلو ٠ تارهاظلا هذه زيمت ىتلا ةكرحلا وأ : لاكشالا
 هيعو ىف سكعي هئاف , ثادحالا وأ ءايشألا وأ تارهاظلا نم كلت وأ هذه ىف
 وأ تارهاظلا هله رصوحج سكيب ايناو , ةيجراخلا صئاصخلا هذه سيل
 وأ ةرماظلا ةيهام ددحت ىتلا ةلدابتملا تاقالعلا ىأ  هناذ ثادحألا وأ ءايشألا
 ٠ ثدحلا وأ ءىشلا

 طباورلاو تاقالعلا ساكعلا ةيلمع اذكه وه ةيقرعم ةيلقع ةيلمعك ريكفتلاو
 ٠ ناسنالا ىعو ىف ثادحألا وأ ءايشألا وأ تارعاظلا نيد

 شنن اهنيح بسحف اهيلع فرعتلا نكمي ةيعوضوم ةرهاظ ىأ ةقيقحف
 ,سيلو ٠ ىرخالا تارهاظلا عم ةقيثولا ةيوضعلا اهتقالع ىف ةرهاظلا هذه ىلا
 نع ةلزعنم ةلقتسم تارعاظل ىفرع فلات درجم ىناسنالاو ىداملا ملاعلا

 اهضعب مكحت ىتلا تارهاظلا هيف طبارتت دحوم لك وه امناو , رخآلا اهضعب
 صوج ىلجتي ةقيثولا ةقالعلا هذه ىف ٠ ىنعم ىذ كباشتم جيسن ىف رخآلا
 ٠ اهدوجو نيئاوقو تارهاظلا

 .سكعي امنيح , الثم * ةرجشلا ناننالا كردي دق كاردالا ةيلمع ىف
 « تاروألاو عورفلاو عدذجلاك كردملا ءىشلا اذه صئاصخو ءازجأ هيعو ىف

 اهلكشب فغشلا هكلمتيو « ىرخألا تاعوضوملا نع لزعنم عوضوم اهنا ىلع
 .نأ نودب « كاذ ريغ ,وأ اهتفاخضب' وأ ءارضخلا اهقاروأب وأ اهرامث ةرثك وأ

 : ىرخأ تاعوضوم تقولا سفن ىف كردي



5 

 مهف ىلا درفلا عزني ثيحف ٠ رخآ وحن ىلع ىرجتف ركفتلا ةيلمع امأ

 ىفبني هئاف . اهرهوج ىف قمعتيو ةئيعم ةرهاظ دوجول ةيساسالا نيتاوقلا
 نم هريغب عوضوملا وأ ةرماظلا تاقالع هلقع ىف اضيأ سكعي نأ ةرورضلاب

 رصبتن مل اذا ةرجشلا ةقيقح مهفن نأ بعصلا نمف + تاعوضوملا وأ تارهاظلا

 ساكعناف ٠ كلذ ريغو سمشلا ءوضو ءاوهلاو ىئايميكلا اهنيوكنو ةبرنلا ةيمهأب
 عذجلا ةفيظو مهقب هل حمسي ناسنالا ىممو ىف تاقالعلاو طياورلا هذه

 ٠ تاينلا ملاع ىف داوملا لوحت ىف ةبعلت ىذلا رودلاو ٠ قاروألاو

 نع فلتخي رخآ لكشب ريكفتلا ةيلمع ىف سكعني هتاذ عوضوملا نكلو
 اذهو ) عوضوملل ةلقتسملا ءازجألا بسحف صلحسسن ال ريكفتلا ىفف : كاردالا

 مذهل ةلدابتملا تاقالعلا مهف لواحن نكلو ,ء ( كاردالا ةيلمع ىف بسحف نكمم

 رودلاو ةرجسشلا ةايح ىف 2 الثم , روذجلا ةيمهأو 2« رخآلا امنعب عم ءازجألال

 ٠ خلا 2 قاروألا هب موقت ىذلا

 رارمتساب مسن مل اذا ٠ ققحني ال تاقالعلاو طباورلا هذه ساكناق ٠ ىرخأ
 هيف ركفتن مل اذاو عوضوملل ةيليصفتلا ةيسحلا صئاصخلا نع درجنلا ىلإ

 نيعم عوضومل ىسحلا جذومنلا ,.عبصي ريكفتلا ةيلمع ىفف ٠ ماعلا لحل ىق
 ىرجت ثيح 2, بسحف ةيفلخك (.خلب .ةلخن ؤأ ٠ لاقنرب :ةرجش نوكي ناك )
 , ريكفتلاعوضومل ديرجتلاونميمعتلل. ةلهاقلا ُنيئاوقلا -لوانتن“ ىقرأ ةيلقع ةيلمع
 * الثم ةرجسشلا موهفم وهو.

 : نيلماكتم نيبناج نيعم عونظوم ىف ريكفتلا ةيلمع نمضتت , اذكهو

 ىف ىأ  رهوجلا ثيح نم :ىشلا وأ ثدحلا وأ ةرهاظلل ساكعنا (1)
 ٠ اعم اهمزالتو , ىرخالا تارهاظلا عم ةلدابتملا اهتاقالع

 ىف ىأ  ةيمومعلا ثيح نم «ىشلا وأ .ثبحلا وأ .ةرهاتنلاب نصبللا (ب)
 ٠ دودحملا ىسحلا اهلكش .يف بسجيفف سيو. ء؛ ىديرجتلاو ىميمعتلا اهلكش

 ٠ ةنبعم صئاصخب ريكفتلا ةيلمع ققستت' نيبخاسلا نيدذهبو

 ركفتلا ةيلمم صئاصخ

 : ةيلاتلا صئاصخلاب :ةيفرعم ,ةيلقع ةيلممك ريكفتلا زيمتي
 رارقا ىلا ناسنالا لصوتي ىكلن : وئشابم ريغ ىلقع طاش ريكفتلا - ١



 -اكاآ

 هتاكارداو هتاساسحا ىلع بسحف سيل دمتعي هناف « ءايشألا نيب تاقالع
 هجاون امنيح ةصاخ ةقباسلا ةربخلاب ريكفتلا طارتشا حضتيو ٠ ةركاذلا ىف ةعمجتملا ةقباسلا هتربخ تامولعم ىلع ةرورضلابو اضيأ نكلو « ةرشابملا
 « انيأر اذاف ٠ اهلماوعل وأ اهيابسأل اديدحت بلطتت تارهاظ وأ ثادحال جئاتن

 لصف ةيادب ىف موي حابص ىف لزانملا حطسأو عراوشلا : لاثملا ليبسس ىلع
 + ليللاءانثأ تلطه دق راطمألا نأ جتنتسن انناف « ةرازغب ةايملاب ةللبم ءاتشفلا
 نع تاروصت نه ةركاذلا ىف رقتسا ام ةقالعلا هذه رارقا ىلع اندعاسيو
 ديدحت عيطتسن ال انئاف , تاروصتلا هذه رفوتت مل اذاو ٠ ةقياسلا ثادحألا
 ٠ ةرهاظلا ءارو نمكت ىتلا بايسألا

 نع تامولعم نم ناسنالا نهذ ىف رقتسا اه ىلع ريكفتلا دمتعي - "
 ء هل رفوت ام ناسنالا مدختسي ريكفتلا ةيلمع ىفف * تارهاظلل ةماعلا نيناوقلا
 دعاوقلاو نيناوقلا نع تامولعم نم « ةقباسلا ةيلمعلا ةريخلا نم ساسأ ىلع
 «ء كلذ لاتم ٠ اني طيحملا ملاعلل ةماعلا ءىدابملاو تاقالعلا سكعت ىتلا ةماعلا

 اتناف . اغراف حيصأ دق ءانالا نأ اندجو مث مايأ ةدعل ءام هب اءانا انكرنا ول

 ةجيتنلا  بيسلا ةدعاق اشنتو ٠ ةرارحلا ريثأتب رخبت دق ءاملا نأ جتنتسن

 نم ةركاذلا ىف رقتسا ام ميمعت قيرط نع  بسحف ةرشابم ريغ ةقيرطب
 ٠ تارهاظلا نيب ةيلعلا تاقالعلاوذه نع فشكت ةريثك قئاقح

 اهيف رصحني ال هئكلو + ةيحلا ةيسحلا ةريخلا نه ريكفتلا قلطني - ٠

 طباورلاو تاقالعلا سكعت ريكفتلا ةيلبع تناك اذا ٠ اهيلع رصتقي الو

 ىف طياورلاو تاقالعلا هذه ىف ريكفتلا ىلا امئاد عزنن انناف ٠ تارهاظلا نيب
 نم ةهباضتملا تارعاظلل ماعلا ىنمعملا ساسأ ىلع ممعملاو ىديرجتلا اهلكش

 هذه ٠ ةنيعم ةظحالم ةرهاظ ىنعم ساسأ ىلع بسحف سيلو . ةنيعم ةئف
 ةدحاولا ةرهاظلا ىلع ىلاتلاب بحسنت ةممعملاو ةدرجملا طباورلاو تاقالعلا
 ناك اذا ؛ اذل ٠ لكلا ةئف ىف لخدي ىذلا ءزجلا ىلع قيطني لكلا نأل « ةنيعملا
 نأ ىغيني هناف , تارهاظلا نيب تاقالعلا نم كلت وأ هذه سكعي نآ ريكفتلل

 ٠ تارهاظلا هذهل ةيدرفلا ةيسحلا صئاصخلا نع درجتي

 ىتلا تامولعملا ىلع , ىرخا ةيحان نم * دمتعت ديرجتلا ةيلمع نكلو
 رذعتي تامولعملا هذه نودبف ٠ ىسحلا ىلمعلا طاشنلا قايس ىف اهيلع لصحن
 نم ماعلا دارفتساو ' ةيساسألا ريغ تاليصفتلا نم ةيساسألا نيناوقلا ءاقتلا

 1 ٠ تاسوسحملا نم تاد رجملا ضالختساو ٠ صاخلا



 س اةقآ

 , تارهاظلاو ءايشألل ةيسحلا نصئاصخلا نع درجتي انريكفت ناك اذاو
 ىلا , عقاولل ةيسحلا ةريخلا ىلا ةجاح ريغب سيل هنأ ادبأ ىنعي ال اذه ناف
 ,دي رجنو ديقعت نم هيلا تلصو امهم ريكفتلا ةيلمعف ٠ تاكاردالاو تاساسحالاا

 كاردا نم قلطتتو « ةيحلا ةيسحلا رداصملا ىلا رارمتساب عجرت نأو دبال
 دقفت , ىسح وه امو درجم وه ام نيب ةلوصوملا ةكرحلا هذه نودب ٠ عقاولا

 نع لزعنت ىلاتلابو ؛ ةيعرضوللا اهتصاخ تارهاظلا نيب طباورلاو تاقالعلا
 ٠ ىحلا اهعقاو

 ءايشألاوثادحألاو تارهاظلا نيب طباورلاو تاقالعلل ساكعنا ريكقتلا +
 ٠ مصقنت ال ةدحو ىف امئاد ةغللاو ريكفتلا طبتري ٠ ىزمر « ىظفل لكش ىف
 ةفللا الو ريكفتلا لثمي ال ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةركفلل رشابملا عقاولا ىه ةغللاف
 ٠ ةيعوضوللاةايحلل رهاظم اساسأ نالثمي امناو ؛ اصاخ انايك امهتاذ دح ىف
 هذه ببسي هناف « ةيوغل زومر ىف , تاملك ىف رتاوتي اطاشن ريكفتلا ناك اذاو
 لثمت اهتعيبطي تاملكلا نأل , ميمعتلاو ديرجتلا تايلمع رسيتت اهتاذ ةقيقحلا
 ٠ ممعملا هلكش ىف عقاولل تاراشاك لمعت ةنيعم تاريثم

 متي ريكفتلا نآلف ٠ ةياغلل ةميظع اذكه ريكفتلا ةيلمع ىف ةبلكلا ةيمعأو
 وا ءىبثلا رهوج ةركفلا ىف سكعن نأ عيطتسن انئاف , تاملك ىف هنع ريبعتلا
 ةركفلا ىف سكعن ال ىلاتلابو « رشابملا كاردالاب ىتأتي ال ىذلا ةرهاظلا وأ ثدحلا
 لضقبف ٠ ارشايم اريثأت انيف رثؤي امك ةرهاظلا وأ ثدحلا وأ ءىشلا بسحغ

 ةأاشن نع ةروص مسرن نأبو ؛ قيحسلا ىغاملا راوغأ ىف لغلغتن نأب انل ريكفتلا
 تاراضحلا لصأ عبتتن نأبو « ةرذلا نيوكتو بكاوكلا ماظن نعو ىسمنشلا ماظنلا
 ناو لبيقتسملا ىلا انرصب دمن نأ عيطتسن اضيأ وحنلا اذه ىلعو ٠ اهروطتو
 ,ىلمع طاسشن ىأ ىف ايرورض ريكفتلا نوكي اضيأ اذهب ٠ لضفأ لبقتسمل ططخت
 ىلا ههيجوتو هطبضو طاشنلا اذه جئاتنب رصبتلا ىلع اندعاسي ام ردقب
 ٠ لضقأ تايوتسم

 دمتعي * ناسنالل ىلمعلا طاشتلاب اقيثو اًمايترا ريكفتلا طبنرب ه5
 «ناسنالاهب موقي ىذلا ىعامتجالا ىلمعلا طاشنلا ىلع هرهوج مكحب ريكفتلا
 ملاعلا اذهل ساكعنا امناو ” ىجراخلا ملاعلل طيسب لمأت درجم اذه ربتعي الو
 , اهلح لواحت تالكشم ةهحاوت ثيح هتاذ هرغلا ءانيو نيوكت ىف ىجراخلا
 ٠ ناسنالاب طيحملا عقاولا رييغتل ىقيقحلا ساسالا ىرخأ ةيحان نم ىناسنالا ريكفتلا نوكي انع ٠ هريوطتو ىجراخلا ملاعلا ءاني ةداعا ىلا ىعسي ثيحو
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 نم ىفيظو ىوضع ءزج ىناسنالا ريكفتلا ٠ ةيصخشلا ةلاد ريكفتلا ١"
 ىدل تالاعفنالاو فطاوعلاو عفاودلاو تاجاحلا ماظنف ٠ لكك ةيصخشلا ةيئب

 ب ةتاعايشاو هتاطابحاو « ةقباسلا هتريشو , هلويمو ةميقو هتاهاجتاو ء درفلا

 ريكفتلا ىف درفلا بولسأ نا لب « ههجويو درفلا ريكفت ىلع سكعتي اذه لك
 ةيكينيلكالاتاساردلا حضوتو ٠ ةماع ةفصب ةايحلا ىف هبولسأب ددحتي ام اريثك
 ضارعأ حضتتف , ةيصخشلا بارطضا ةجردب ىضرملا ريكفتلا نولتي دح ىأ ىلا
 سيل ريكفتلا ٠» نأ كلذ ىنعيو ٠ صخشلا ريكفت ىف ىلقعلا وأ ىسقنلا ضرملا
 ةينب فلؤت ىتلا ةفقلتخملا تانوكملل ساكعنا وه امناو ء « اصلاخ اينهذ المع

 « روصنم تعلط ) صخشلا زيمي نيعم ةايح بولسأ ىف حمضتت امكو ةيصخشلا

 ٠ ( ا9ؤا/؟

 صئاصخ ىهو . ىناسنالا ريكفتلا ةيلمعل ةزيمملا صئاصخلا زربأ كلت
 هتاودأ لثمت ةلئاه تاردق نم هب فصتي امعو ناسنالا ءاكذ نع ريعت

 هستاودأ لثمت ةلئاه تاردق نم هب فهصتي امعو ناسنالا ءاكذ نع عت
 ٠ هب طيحملا عقاوللو هسفنل هتيقرتو هرييغت ىف هطئاسوو.

 . ىئاسنالا ريكفتلا ىف ةيلقعلا تايلمعلا

 فلأتت , ةدقعم 2062481 21200688 ةيلقع ةيلمع ىناسنالا ريكفتلا لثمي
 ريكفتلا طاشن اهب متي ىتلا 0مءته ا مدق ةيلقعلا تايلمعلا نم ةعومجم نم

 : ىو

 : ةنراقملا

 تاقالعلا ريكفتلاب سكعن ىكل ٠ ءىش لك لبقو الوأ ىرورضلا نم
 درفتسنو صلختسن نأ ٠ ثادحألا وأ ءايشألا وأ تارهاظلا نيب تاطابترالاو

 لاثم ٠ انروصت ىف وأ انكاردا ىف ثادحألا وأ ءايشألا وأ تارهالنلا هذه

 ' :تايوتسم قيقحت ىف ةركلا ىبعال ضعب قافخا ببس مهفن نأ اندرأ اذا . كلذ

 ىلعو مهبيردت ةقيرط ىلع انريكفت زكرن نأ ىرورضلا نم ٠ بعللا نم ةيلاع
 رصانعلا ىلع فرعتلاب امئاد كلذ طيتريو ٠ بعللاب طيحت ىتلا فورظلا
 ديدحت ىلاتلابو تالكشملا ديدحتبو ةرهاظلا دوجو ىف ةلخادلا ةفلتخلا

 ٠ ماهمو تاعوضوم نم انيئعي اع
 فالتخالاو هبشلا هجوأ ظحالن « رخآلا اهضعيب تارهاظلا ةنراقم ىفو

 ىتلا .تارهاظلا ةنراقمبو ٠ اهضقانت وأ اهقباطت ٠ ةنيعم تاقالع ىف اهنيب

 ( سفنلا ماء سسأ  ١؟ع)
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 ةمك . ةقد رثكأ اهب انتفرعم ريصت« ريكفتلا ةيلمع ىف اهددحنو اهصلختسن
 ٠ ةديرف صئاصخ نم اهزيمي اهيف قمعب لغلغتلا نم نكمتن

 : فيئصتلا

 ىلع . ةنيعم تارهاظ وأ ءايشأ عيمجت اهب متي ىتلا ةيلمعلا كلت وهو
 تائف ىنعت ةماع ميهافم تحت  ةكرتشم ةماع ملاعم نم اهزيمي ام ساسأ

 وأ باسنا ةيلمع ىدؤتو ٠ تارهاظلا وأ ءايشألا نم كلت وأ هذه نم ةنيعم

 تارعاظلا .وأ ءايشالاب انتفرعم ديكات ىلا ةنيعم ةئف ىلا ةرهاظلا وأ ءىشلا عاجرا
 < لنيعم عوضوم صئاصخ ىلع بسحف سيل فشكلا نم انئتكمتو * ةلقتسملا

 ةلنمأو ٠ تارهاظلا تائفو تاعومجم نيب ةيلخادلا تاقالعلا ىلع اضيأ امئاو

 .فينصت , تاتابنلا فينصت « ةيئايميكلا رصانعلا فيئصت : ةريثك كلذ
 عيمجتلا وأ 01885111096008 فينصتلا ةلثمأ نم كلذ ريغو ٠ ضارمألا

 .هاععمدتستسع  ةيوتفلا وأ جتمانمأاسع

 : 1 م لظنتلا

 .تارماظلا وأ ءايشالا تائف قيسنت وأ بيترت اهب متي ىتلا ةيلمعلا وهو
 .لضفب ٠ ةلدايتم تاقالع نم تائفلا ”هذه نيب دجوي امل اقفو نيعم ماظن ىف

 ىذلا رمألا ٠ نيعم ماظن ىف امناو , ةلصفنم تاتشاك وأ ةقرفتم رصانعك سيل
 .فراعملا هذه مادختسا نمو قمعأ ةروصب ةلدابتملا اهتاقالع مهف نم اننكمي

 «٠ قدا ةقيرطب ىلمعلا طاشنلا ىف

 : ةطواعدعأتمد : قب يرجتلا

 .صئاصخلا زييمت بسحف سيل ىرورضلا نم , ريكفتلا ةيلمع ققحنت ىكل
 ءاهتاذ ءايشألا نع ةدرجتم ةقيرطب اهيف ريكفتلا اضيأ امناو + ءايشألل ةلقتسملا

 اهصئاصخ نم ءىشلل ةدحاو ةيصاخ ديرجت ىلع ةيلقعلا ةيلمعلا هذه موقتو
 'عقاولا ىف اهب طبتري ىتلا « ىرخألا ءايشألا نم دحاو ءىش ديرجت ء ىرخالا
 0 ماع *ىش " ىف كرتضت ال ىتلا تاقالعلاو ءايشألا لك داعبتسا اذه ىنعيو

 ٠ ىرخأ ةيحان نم « ةيساسأ ةماع ملاعم وأ صئاصخ
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 : عسدعتمسلتتهغنمص : ميمعتلا

 صئاصخلا دهيدحت ىلا لصوتن اينيحف ٠ امئاد ميمعتلاب دي رجتلا طيترد

 « ممعملا اهلكش ىف اهيف ركفن انأدب دق اننأ ىنعي اذه ناف « ءايشالل ةدرجتلا

 ماعلا آدبملا وأ ةماعلا ةيصاخلا صالشتسا ىلع ةيلقعلا ةيلمعلا هده موقتو

 ىف كرتشت ىرخأ ءايشأ وأ فقاوم وأ تالاح ىلع هقيبطتو ةرهاظلا وأ ءىشللا
 وأ املا ادبملا ميمعت ىلع بترتيو ٠ ماعلا آدبملا وأ ةماعلا ةيصاخلا هذه
 فقاوم ىف ءىثلل ىنهذلا روصتلا نع ربعي موهفم نيوكت ةماعلا ةيصاخلا

 ٠* ةفلتخم تاقايسو

 : همهع2نان281105 : تاسوسحملاب طابترالا

 نع ىرخا ةرم لاقتنالا ىهو ةيسكع ةيلقع ةيلمع ابلاغ ديرجتلا بلطتي
 ملعتلا فقاوم ىف الثم كلذ حضتيو * ىسحلا عقاولا ىلا ميمعتلاو ديرجتلا

 هسملي ىنلا ىحلا عقاولا نم ةلثمأ رخآل نآ نم ملعلا قوسي ثيح « ةفلتخل+

 ٠ ةدرجم ميهافم نم مهل همدقب امل ثيمالتلا

 مهفلل اماه اطرش لثمي تاسوسحملاو تادرجملا نيب طابترالا النه

 ىف ىحلا لمأستلا نع لزعني نأب ريكفتلل حمسي ال هنأل ٠ عقاولل حيحصلا

 طابترالا لضفبو ٠ سوململا ىسحلا اهعقاو ىف لمعتو دجوت امك تارهاظلا
 هذه بايغ نأ نيح ىف ؛ ىتايحلا عقاولاب اطيترم انريكفت ريصي تاسوسحلاب
 لاتلابو + ةايحلا نع ةلزعنم « ءافوج تادرجم انفراعم لعج ىلا ىدؤي ةيلمعلا
 * ىودج الب نوكت"

 : ةسهلزم18 : ليلحتلا

 اهرصانع ىلا ةيكرم ةيلك ةرعاظ كف اهب متي ىتلا ةيلقعلا ةيلمعلا وهو
 هيدؤي لمع ىأ ةعيبط مهفن نأ اندرأ اذاف ٠ ةيئزجلا اهتانوكم ىلا , اهل ةئوكلا

 لخحارملا ىلاو ةفلتخملا هثازجأ ىلا لمعلا اذه ليلحتب موقث نأ ائيلع ' ناسنالا

 , ةنيعم ةيئآيميك ةرهاظ مهفن نأ اندرأ اذاو ٠ لمعلا ةيلمع عباتت اهب متي ىتلا

 نم اهنيب ثدحي ام ىلاو ةيئايميكلا اهرصانع ىلا ةرهاظلا هبذه ليلحت ائيلع
 ٠ لعافتلا كلذ ثدحي, فورظلا ىأ ىفو لعافت

 : 890 ءهذق بيكرتلا

 ىتلا ةيلقعلا ةيلمعلا كلت بيكرتلا ىنعيو ٠ ليلحتلا ةيلمع سكع وهو
 ةيلمع ىف لهانددح ىتلا اهرصانع نم ةبكرملا ةرهاظلا ديحوت ةداعا اهب متي
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 ىلك موهفم ىلع لوصحلا نم اذكه بيكرتلا ةيلمع اننكمتو ٠ اهليلحت
 ٠ ةطبارتم ءازجأ نم فلاتت اهنأ ثيح نم « ةرهاظلا نع

 ليلحتلا نا بيكرتلاو ليلحتلا ىتيلمع نيب ةقيثولا ةقالعلا ىنعت الو
 سكعلاو « ابيكرت بلطتي ليلحت لكف : بيكرتلاب موقن مث الوأ متي نأو دبال
 ليلختلا » ىلع موقي ايلقع اطاشن ريكفتلا نوكي ام اريثك اذل ٠ حيحص
 ,ءازجأ ىأ درفتسن ال ليلحتلا ىف“ .هعدلو هن طر هرداطععنه « بيكرتلاب
 ةرهاظلل ةيسئلاب ىساسأ ىتعم ىلع ىوطنت ىتلا ءازجالا كلت بسحف امناو
 دارفتسا ىلع موقت“ ليلحتلا ةيلمع نأ ىأ ريكفتلا عوضوم ءىثلا وأ ثدحلا وأ

 ٠ لكلا اذه دجوي نأ ىلاتلاب نكمي ال اهنودب ىتلا ٠ لكلل ةيساسألا ءازجألا

 ةبكرملا ةرهاظلا ليلحت ةيلمع ىف ةيساسالا رصانعلا دارغتسا متي ال كلذلو
 هبلطتيو٠ لكلل ةبسنلاب ةلقتسملا ءازجألا ىنعم مهفل ةجيتنك'امناو « ةيلآ ةقيرطي
 . اهئازجأ لك فلآت ىف « لكك ةرهاظلل ماعلا موهفملاب ةفرعم انم كلذ

 : ءدوووتتس# لالدتسالا

 كلاثم ٠ رشابملاكاردالا نم ساسأ ىلع ماكحألا ةحص ىدم نم ققحتن دق

 بعصلا نم نوكي تالاحلا مظعم ىف نكلو ٠ « راح مويلا » نأب لوقلا كلذ
 ةيليعباهتابثا ىغبني امناو ٠ ةرشابملا ةظحالملا نم ماكحألا قدص صالختسا
 ٠ لالدتسالاب فرعت ةيلقع

 ,ماكحأ ةحص نم نيعم مكح ةحص جاتنتسا ىلع ىلقعلا لالدتسالا موقي
 ةيمتحو ةرورض ىف ةقثلا قيقحت ىلا حيحصلا لالدتسالا ىدؤيو ٠ ىرخأ
 ٠ اهب قوئوم تامولعم ىلع دمتعي نأ ىغبني اذل ٠ اهيلا لصوتي ىتلا جئاتنلا

 هقوثوم تامولعم نم ةحيحص جئاتنب ةيلقعلا ةيلمعلا هذه نم جرخن ىكلو
 ٠ قطنملا ملع دعاوقل اهسفن تالالدتسالا عضخت نأ ىغبني « اهب

 : ناعون لالدتسالاو

 اهب ىتلا ةيلالدتسالا ةيلمعلا.وهو : 83601166102 طابنتسالا 1و
 مدختسنام اريثكو ٠ ءزجلا ىلع اضيأ قدصي لكلا ىلع قدصي ام نأ جتنتسن

 هلوصحلا قرط مهأ ناك لب , ةينهملاو ةيمويلا انتايح ىف ىطابنتسالا ريكفتلا
 ٠ ةليوط نورقل ةفرعملا ىلع

 أهب ىتلا ةيلالدتسالا ةيلمعلا وهو : : 1201068102 ءارقتسالا (ب) .
 ريكفتلا ةيلمع ىف ٠ ةنئيعمةيئزج تالاح ةظحالم نم ةماع ةجيتن ىلا لصوتن
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 ىلع فرعتلو ةسوسحملا عئاقولاو تايلرجلا ةطحالمب ادب ىلارفتسال
 هذه اهيلا ىمتنت ىتلا ةثفلا ىلع اهميمعت نكمي ةماع ةجيتن ردصن ىكل اهلئالد
 عض نأ ةيئارقتسالا تالالدتسالا ةحص نامضل ىرورضلا نمو * تايئزجلا
 .نوكت اذه نودبو ٠ ةرهاظلا دوجو مكحت ىتلا طورسشلا لك رابتعالا ىف

 مدختسي ام اريثك ريكفتلا نم عونلا اذه ٠ تالامتحا درجم ةيئارقتسالا جئاتنلا
 ٠ ةيعيبطلا مولعلا ىف

 : ىناسنالا ريكفتلا ىف ةلماكتم ةدحو ءارقتسالاو طابنتسالا لثميو

 ١.كفت نوكي « ءارقتسالا قيرط نع ترفوت ةددحم قئاقح نودب طابنتسالاف
 ىف ىئارقتسالا ريكفتلا همتعي تقولا سفن ىقو ٠ ايذاك ىتح وأ افوجأ
 تاعومجمل اهئامتنا ىلع , تارهاظلل ةيمعملا جذامتلا ىلع ةسوسحملا ءايشألا

 ٠ طابنتسالا نودب ارذعتم نوكي آم وهو  ةنيعم تائف وأ

 *ىفرعم ىلقع طاشنك ريكفتلا اهب متي ىتلا ةيلقعلا تايلمعلا زربأ كلت
 يكفتلا وهو ةيلوأ اهرثكأ نم ةفلتخملا هتايوتسمو هعاونأب ريكفتلا دمتعيو
 هذه ىلع  ىديرجتلا ريكفتلا وهو امدقتو اديقعت اهرثكأ ىلا طيسبلا ىسحلا
 بلطتي ريكفتلا نأ كلذ ىنعي ال + نكلو ٠ رخآب وأ لكشب ةيلقعلا تايلمعلا

 طاشن ىأ ىف ةرورضلاب لخدت تايليغلا هذه نأ وأ ؛ , ةعمتجم تايلمعلا هذه

 ىلع دمتعينيح ىف 2 ىلوأ لكشب اهضعب ىلع ريكفتلا موقيدق امناو ٠ ىزيكفت
 هسفن ركفملا صخشلا (1 ) : ةئيعم لماوعل اقفو ىوناث لكشب رخآلا ضعبلا

 ,كلذ ريغو 2 ىلقعلاو ىرمعلا هاوتسم « ةيسفنلا هتلاح « ةقباسلا هنريبخ

 ريثي امو ؛ تايرحت وأ تابوعص نم هيلع هضرفي اهو , ةلكشملا وأ فقوملا (ب)
 تامامتعإ نم هسفن ىف

 ريكفتلا لاكشأ

 ةسراممو ومن هنأ ىلع ريكفتلاب هيمسن ىذلا بكرملا طاشنلا فصو نكمي

 اهميظنت ةداعاو زومرلل ىلخادلا ليغشتلا ةطساوبو ٠ مئاعللىزمرلا ليثمتلل
 زومرلا نوكت دقو ٠ لامعألا نم ريثكلا عادتباو تالكشملا نم ريثكلا لح نكمي
 درفلا تاربخ ميظنتل ةينفبيلاسأ زومرلا نوكت دق وأ ٠ اميهافم فصت تاملك

 نمضتي ىذلا ىناسنالا ريكفتلا لاكشأ ضعب ىف كلذ حضتيو * ملاعلا اذه ىف

 ريكل قىروصتلا ريكفتلاك : ىزمرلا ليثمتلا اذه ىف ةفلتخم ةيلقع تايلمع

 ٠ ىراكتبالا ريكفتلاو , ىلمأتلا



 هاالكم ل

 مهععومنمأ (طتنسطتسع ىروصتلا يكفتلا

 عيهافما نيوكت ىلع ريكقتلل ىساسألا لكشلا اذه موقي
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 ٠ ناسنالاب طيحملا ىجراخلا ملاعلا مم لعافتلل ةيزمر طئاسوك اهمادشتساو

 اذه ىف انب ةطيحملا تارعاظلا وأ ءايشألا نع ةممعم راكفأ ىع ميماقملاو
 ٠تارهاظلا وأ ءايشألا هذه رهوج ةيموسعلا نم ةفلتخم تاجردب سكعت « ملاعلا

 أ ءايمشأ ىلا سيل بستني وهف ٠ عقاولل ممعم ساكعنا موهفملا ناك اذاو
 ٠ ةهباشتملا تارهاظلا وأ ءايشالا نم ةعومجم ىلا امناو ٠ ةلقتسم تاعوضوم

 درفلا نيوكت ققستيو ٠ فيدصتلل ةدعاق وأ ةقالع نع ةرابع موهفملا نوكي اذل

 موهفملا كلذ ددحي ىتلا ماظنلا مم فيئصتلا ىف هكولس قفتي| امنيح موهفملل
 ىف حضتت « رمحأ » موهفملل ٠ الثم * درفلا ةفرعمف ٠ همكحت ىتلا دعاوقلا وأ

 ٠ رمحألا ريغ نوللا لباقم ىف رمحألا نوللا' تاذ هايشألل هنييعت وأ هفينصت
 ء ةرك « ناسن١ « لزنم : لثم « تاملك ىف ميهافملا نع ريبعتلا متي ام ةداعو
 ٠ خلا ٠ ةلادع ء ةلوطب

 ىتلا « ملعتلا ةيلمع قايس ىف اهباعيتساو ميهافملل درفلا باستكا ققحتيو
 ىهو  ةماع ةيصاخ امثاد نمضتت اهنآ الا : ةفلتخم الاكشأ لمحت تناك ناو

 لقلا اذه ققحتيو ٠ رخآل ليج نم + نيرخآ ىلا صاخشأ نم فراعلا لقن
 ةمعدتملا ' ميهافملاف : 762051 !ءدجصن5# ىظفللا ملعتلا ةيلمع ىف اساسأ

 *بوتكملا وأ قوطتللا مالكلا لالخ نم نيرخآلا صاخيستألل اكلم ريصت « تاملك ىف

 قايس ىف اهباعيتساو اهباستكاو ميعافملل درفلا نيوكت ىلع قلطي
 اذم زيمتيو .مدعمإتا 16ةتتتتص# « ميهافملا ميلعت » ملطصم ملعتلا ةيلمع
 : صئاصخ ةدعب ا لاكشأ نم لكمشلا

 اهنأ ىلع تاريثملا كاردا اهدنع نكمي ىتلا ةجردلا وهو : زييمتلا س
 هتاذ رمحألا نوللا تاجرد ديدحت ىف الثم كلذ حمضتيو ٠ اهضعب نع ةفلتخم
 نيب لادلا فالتغالا زييمت درفلا ملعتي نأ ىغبني انع ٠ ىرخأ تاريثم نيب

 نيوكت وأ ميهاقملا ملعت نمضتي كلذلو - فينصتلاب موقي نأ لبق صئاصخلا
 :ةنقصتستصقالود !ءقتصتصو ىزيبمتلا ملعتلا « فينصتلا بناجب « ميهافملا

 ةحص ديدحت اهيق بلطتي ىتلا ةجردلاب ةيناثلا ةيصاخلا ددحتنت
 ىف ٠ درفلات ارايتخا هجوت ةدعاق وأ ادبمل انيوكت وأ ٠ ةظحالملا درجم موهفملا
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 حمتاصخ ملعتب كلذ فرعيو ٠ ءارمحلا ريغ ناولألا لباقم ىف رمحألا نوللا
 صئاصخلا ملعتب انايحأ فرعيامك وأ هئانات ل طاتانع همدععروأ 8 ميعافملا

 هجوملا ميهافملا ملعت ىهف ةيناثلا ةلاحلا امأ ٠ هامل طاتتع 1عوجصتسع
 ءىدابملا ملعت هيلع قلطي امك و" هدي16-جاتت ع0 نمدععززأ 1ع3281828 دعاوقلاب
 لكشلا اذه نمضتيو ٠ صئاصخلا ملعت نع هزييمتل ميلسعتماع !ةةعصتصع
 , موهفملا ددحت اديقعت رثكا ةقالع ميهافملا ملعت وأ نيوكت لاكشأ نم ىناثلا
 وأ تارماظلل هتافيئصت هيجوتل أدبم وأ ةدعاق نيوكتب درغلا موقي اهيف
 وأ نيعم ماظن ىف ميهافلا نم ةعومجم جدعاقلا وأ آدبملا نممضتيو ٠ ءايشألا
 .٠ ةتيعم ةئف

 , صاخشالا نيب ةيدرفلا قورفلاب ميهافملا نيوكت وأ ملعت رئاتيو
 رثاتي امك ٠ ةلئثامم ميهافم عم ةقباسلا تاربخلابو 2 ةيعفادلا تالاحلابو
 جملل ىقاقثلا ىوتسملاب « ىرخأ ةيحان نم “ ميهافملا نيوكت وأ ملعت
 ةدع ىلا ميهافملا ميسقت نكمي كلذ ىفو ٠ ةيراضح تازجنم نم هل قيقحت امبو
 1 :١: لاكشأ

 ميسفت نكمي /'موهفلا ىف ةسكعنملا طباورلاو تاقالعلا ةعيبط ثيح نمف ب ١
 : نيعوت ىلا ميهافملا

 تاقالعلا اهيف سكعنت ىتلا ميهافملا كلت ىهو : ةيسح ميهافم ( 1 )
 ةلثمأ ٠ بكرملا ىلكلا اهلكش ىف ةسوسحم تارعاظو ءايشأ نيب طباورلاو
 قفتيف ٠ خلا « ةرك ٠ كارحم , باتك , ةريحب , ةرجش : ةيسحلا ميهافملا هذه

 ىف ناسنالا اهكردي ةيقيقح تارعاظو ءايشأ ميهافملا هذه نم موهفم لك عم
 ىرخالا تارهاظلاو ءايشألا عومجم نم اهصالختسا عيطتسيو , ىسحلا هللاع

 ٠ هب طيحملا ملاعلا ىف

 هذه بسحف اهيف سكعنت ىتلا ميهافملا كلت ىهو : ةدرجم ميهافم (ب)
 ٠ اهتاذ ءايشألا نع ةدرجتم صئاصخ ىهو « ءايشألا صئاصخ نم كلت وأ
 هذه ٠ خلا + ةلادعلا موهفم * ةيبسنلا موهفم « مجحلا موهفم : كلذ لاثم
 ىف اهصئاصخ نع امئاو ٠ ةسوسحم ءايشأ وأ تارهاظ نع ربعت ال ميعافملا

 ٠ ميمعتلاو ديرجتلا ىلع موقي لكش

 : نيعون ىلا ميعافملا ميسقت نكمي « موهفملا ةيمومع ةجرد ثيح نمو - "
 ةعومجم وأ ةئف نمضتت ىتلا ميهافملا كلت ىهو : ةماع ميهافه )١(

 .ةمصاع « ىئبم : ميهافملا هذه لاثم ٠ ةهباشتملا تارعاظلا وأ ءايشألا نم ةلماك
 5 ٠ خلا * باختنا « ةيلك , رسيزو « ملاع ٠ بلاط
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 وأ تا رهاظ وأ ءايشأب قلعتت ىتلا ميهافملا ىهو : ةصاخ ميهافم يب

 1 ىلامشلا بطقلا : ميهاقملا هذه لاثم ٠ ةصاخ ةيعون تاذ ةلقتسم تاعوضوع

 ٠ خلا :؛ لوهلا وبأ ء سمش نيع ةعماج : ةرهاقلا « نيتشني ةنأ
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 نيناوق ىلا ادانئتسا ومنلاو ريغتلل عضخت ميهافملا هفهو ٠ ةفلتخملا تايوتسملاو

 ٠ ىنعم نم هلمحي ام لكب ىئاستالا ملعتلا
 معلععنل5ع طنصطتميو ىلماتلا ريكفتلا

 و
 تايلمعلا هجوت ثيح 2< هجوم ريكفت وهو ٠ تالكشلا ؟لح نيكفت' وأ

 ةلكسشملاب اهيمسن ىتلا فورظلا نم ةنيعم ةعومجمف ٠ ةددحم فادهأ ىلا ةيريكفتلا

 ٠ نيعم لح ىلا لوصولا ىلا فدهت تاباجتسا نم ةينعم ةعومجم بلطتت
 ٠ تالكسشملا لحل فداهلا ىلقعلا طاشنلا اذكه ىلمأتلا ريكفتلا ىتعيو

 نم ةلكشم لح وهو نيعم فدههههجويو همكحي ةلاحلا هذه ىق ريكفتلاف

 لحارم 191٠١( ., ركفن فيك ) هباتك ىف « ىويد نوج » للح دقو ٠ تالكشملا

 ديدحت (؟) 2 ةلكسشملاب روعشلا )١( : ةلكسشملا لح ةيلمع ىف لمأتلا ريكفتلا

 طابثتسا (4) +( ضورفلا نيوكت ) ةلكشملل لولح حارتقا (؟) ء ةلكشملا
 ٠ (ير ايلمع ضورفلا رابتخا (0) « ةحرتقملا لولحلا جئاتن

 ل كايف يعمي قيل .ةئلع ىلماتلا .يكفتلا ةيليعت كا ولتخا عشرا
 ٠ لحلا ىلا درفلا لصي ىكل طابنتسالاو ءارقتسالا ىتيلمع ىلع تالكسشللا

 ةيقطنملا جئاتنلا 0 طابئتسالاو « ضورفلا نيوكتل دهمي ءارقتسالاف

 مث , قئاقحلا عم قفتت ال ىتلا ضورفلا دعبتسي ىكل , اهيلع بترتت ىتلا
 درفلا لقنتي اذكهو ٠ ةيقابلا ضورفلا قيقحت ىف مهسيل ةيناث ءارقتسالا دوعي

 ريسفتل ( ضورف ) تاميمعت رادصا ةلواحمو « قئاقحلا عمج نيب رارمتساب

 قئاقحلا نم ٍديزم نع ثحبلا مث « ضورفلا جئاتن طابنتساو « ضئاقحلا هذح

 طابتتسالاو "راتبا نعل ماعم لصي ىتح « ضورفلا قدص رابتخال

 ٠ اهب ةقثلا نكمي ةفرعم ىلا

 ٠ ثلاثلا لصتلا ىف ىملعلا حيهاملا ىلا محرأ (:)
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 هددح ىذلا عباتتلا سفنب رارمتساب ىلمأتلا ريكفتلا تاوطخ ريست الو
 ثدحي امناو , ةلصفنم ةيركف لحارم ةرورضلاي تسيل اهنأ امك 2« ىويد »

 اماما ىرخأ ىلا ةيلمع وأ ةلحرم نم لقتني درفلاف ٠ اهئيب لخادتلا نم رينك
 اوذختي نأ سانلا ضعب ملعتيو ٠ رسفيو « لدبيو : ثحبيو « ريغيف « افلخو
 ةرباثملاوةيانعلا ىف مهتاداع لصوتت ال امدنعو ٠ مهتالكشم لح ىف ةنيعم ةقيرط

 حاضيتسا ىهو : تالكسملا لح ةيلمع نم ةدحاو ةلحرم ىلع نوزكري لحلا ىلا
 :لثم« ةلكشملا قاطن ىف مهريكفت رصحت ةلئسأ مهسفنأ ىلا نوهجويو « ةلكشملا

 (؟) ؟ ةيعرف تالكشم ىلا اهتثزجت نكمي له ؟ طبضلاب ةلكشملا ىه ام )١(
 ىساسألاهبسشلاهجوأ ام (؟5)؟ىضاملاىفاهب رم ىتلا تالكسملا ةلكشملا هذه هبشت اميف

 (ه) ؟ ىساسألا فالتخالا هحوأ اه (5) ؟ تالكشملا كلتو ةلكشملا هذه نيب

 (35) ؟ لحلل ةديدج ةقيرط  ةديدج تامولعم - ؟ فالتخالا اذه بلطتي اذام
 ٠ ؟ ةلكشملا ديدحت ةداعا نآلا ىغبني له

 دييقتلا نم عونلا اذه ةمواقم ىلا ىناسنالا ريكفتلا ليمي © كلذ عمو

 لح ةيغب , ام يضرف ىلا ةلحرم وأ ةطقن ىأ دنع نفقن دق اذل ٠ مازلالاو
 ىتلا ةيلقعلا ائتادأ اهنم ققحتلاو ضورفلا نيوكت ربتعي كلذ ىفو ٠ ةلكشملا

 ثيحب اهعضنل ةطبارتملا ريغ قئاقحلا نم ديزملا صحفت اهقيرط نع عيطتسن
 ىه كلذب ضورفلاو ٠ الومش رثكأ تاريسفت وأ ىرخأ تاريسفت عم بسانتت
 ةعضاوتم تاريسفت نم ؛ ىرخأل ةلكشم نم اندوقي , لوهجملل ىسيئرلا انحاتفم

 ةقوشم ةديدج تالاجم دارطضآب حتفت ةمءالم رثكآ ةيروصت رطأ ىلا ةطيسب وأ
 * ةفرعملا قافآ نم

 نءواتجع اطتسلكتصو ىراكشالا ركفتلا

 اذا ةزيمتم ةيلقع ةيلمعك ىراكتبالا ريكنتلا ةعيبط ديدحت بعصلا نم

 ٠ ركتبملا صخشلاو ةيراكتبالا ةيلمعلاو راكتبالا ةعيبط رابتعالا ىف عضن مل

 ةرماظك , لكك راكتبالا ةيجولوكيسب اقيثو اطابترا طيتري ىراكتبالا ريكفتلاف
 ٠ ةبكرم ةيسفن

 *ىراكتبالا ريكفتلا ةيلمع ىلع طقف فقوتي ال رمأ ىراكتبالا جاتنالاف »
 وه امع فلتخي جتان ميدقت اهنع جتني بناوجلا ةددعتم ةرهاظ ددصب نحنف

 نم نيعم عون ىلع طقف فقوتي ال لمع ديدجلا ميدقتو ٠ سانلا ىدل فورعم

 ريكفتلا ىلع ةردقلا بناجب ىرخا تابلطتم هل دقعم لمع وه لي , ريكفتلا

 ةيساسحو« كاردالا ىفزيعم بولسأ ىلا لمعلا اذه لثم جاتحي ٠ نيعم بولساب

 جاتحي وه مث « ةفاقث نم انيدل دجوي اميف فعضلاو روصقلا ىحاونل ةصاخ
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 نيمم بولسأ ىلا جاتحي وه مث « رمتسمو قاشو داج لمع ىلا تقولا تاذ ىف
 ريكفتلاىلع ةردق ىلا ةفاضالاب اعيمج كلذو « ركفملا هيلا ىهتني امع ريشتلا ىف
 رفاوتت نأ نود درفلا هب موقي نأ عيطتسي ال لمعلا اذه لثمو ٠ نيعم بولسأب
 5١١ : أ5ا/ا/ ' رافغلا دبع مالسلا دبع ) « ةئيعم تافص هتيصخش ىق

 (٠

 نم ةعومجمل ةلاد هنأ ىلع ىراكتبالا ريكفتلا فيرعت نكمي كلذ ءوض ىفو

 جتاون ققحي امب راكفألل ىداعلا ريغ طبرلا نم صخشلا نكمت ىتلا طورشلا
 نمو ٠ ةفلتخملا تالكشملا وأ فقاوملا ةجلاعم ىف هبولسأ ىف حضتت ةديدج

 , قئاقحلا نم ةرسيتم ةعومجم رفوت ىراكتبالا ءادألا قيقحتل ةمزاللا طورشلا

 ىلا ىدؤي راكفألا نم جذومن , اديدج وأ ايراكتبا الح بلطتت ةلكشم دوجو

 ٠ ةلاعف وأ ةديدج ةقيرطب فقوملا بئاوج نيب طبرلا قيقحت

 : ىراكتبالا ريكفتلاو رمعلا

 ريكفتلا ىضمي الف , ةيراكتبالا ةيلمعلا ىف اماه اريغتم رمعلا ربتعي

 جاتنالا ربتعي دق اذل ٠ ةيرمعلا لحارملا لك ىف ةقيرطلا سفنب ىراكتبالا
 ليوط ريكفتل ىئاهنلا جتانلا فلؤي هنأ ىلع ملعلاو بدالاو نقلا ىف ىراكتبالا

 جاتنا نم ىهم ةميظعلا لامعألا نأب عئاشلا داقتعالا كلذ رسفيو ٠ داجو

 ٠ امئاد اذكه رمالا سيل نكلو ٠ ٠ انمس ربكألا صاخشألا

 ةعبرأ ىف داذفأ ءاملع اهيف جتنا ىتلا لامعألا 0051( مقر لكشلا حضوبي

 نيبت ٠ ايراكتبا اجاتنا ( رعشلا . كلفلا , تايضايرلا « ءايميكلا ) نيدايم
 *«ىرمع ىوتسم لك ىف ةيراكتبالا تاماهسالا ددع طسوتم ةينايبلا تايتحنملا

 ةيجاتنالا نأ )١( : نيتيلاتلا نيتقيقحلا لكشلا اذه نم جتنتسن نأ نكميو

 (5) < رمعلا نم تانيثالثلاو تانيرشعلا نيب عقت , كلفلا ادع اميف ٠ مظعألا

 نذا حضاولا نم ٠ ابيرقت نينامثلا نس ىلاوح ىلا ىراكتبالا جاتنالا رارمتسا
 ىف لصي دق هنأ مغر < بوؤو طشنو قالخ لقعب عتمتي ىذلا ناسنالا نأ

 تاوئسلا ىتحمراكتبا ىف رمتسي دق « ىراكتبالا جاتئالا ىف هتورذ ىلا ةركبم نس
 ىبرهكلا حابصملا ع رتخم نوسدا ساموت : كلذ لاثم ٠ هرمغ نم ةرخآتملا

 ةسماخلاىلاوح ىف هتاراكتبا مظعأ ققح دق هنأ مغرف ٠ ( فارجونوفلا ) ىكاحلاو

 نه ليعبسلا غلب ىتح هتاعارتخا ىف رمتسا دق هنآ الا ؛ هرمع نم نيثالثلاو

 ٠ هرمع
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 ثاونسلاب ريعلا

 0١ مقر لكش
 ٠ مهتاركتبم نوروهشم ءاملع هيف جتنا ىذلا رمعلا

 ( 1669 « نامهيل )

 ىذلإ , ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا ومن قئاقح عع اذه قفتيو ٠ ايبسن ةركبه
 ء, ةقلطم ةدعاقب اذه سيل كلذ ممو ٠ تانيرشعلا ىف ابيرقت هتورذ ىلا لص
 نع ةديدع ةلثمأب ةينفلا تاعادبالاو ةيملعلا تافاشتكالا خيرات رخذي ثيح
 هتحول عمسر دق « ىشنيفاد درانويل م ناك اذاف : ةرخاتم نس ىف راكتبالا
 «نيتشننا»نلعأو « هرمع نم نيعبرالاو ةثلاثلا نمس ىف وهو « ىنابرلا ءاضعلا »
 هتياور «هتوح » بتكو « نيتسلا ىف وهو « ءاسؤيلا » هتياور بتك دق «وجوهروتكيف » نأ الا * نيثالثلاو ةعباسلا نس ىف وعو ةيبسنلا نع هتيرظن
 عئاور جاتنا ىف اورمتسي دق نيبوهوملا ناف ٠ نسلا مدقت عم روهدتلا ىف . قخأت ةيلقعلاتاناكمالا تناك اذاءرخآ لوقب * هرمع نم نينامثلا ىف اعدبم اأطشن فوسليفلاو ىضايرلا « لسر كنارترب » ناكو ٠ نينامثلا ىف وهو « تسواف »
 ّْ ٠ ةرخاتم ةيرمع ةرتف ىتح مهتاراكتبا
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 : قلغرم عباتت ةيلمع ىراكتبالا ركفتلا

 ترج دق هنأ الا ٠, ضومقلا نم ريثكلا اهفنتكي ةيراكتبالا ةيلمعلا نأ معد

 ىتلا لحارملا نم ددع فصو قيرط نع ةيلمعلا هذه راسم عيتتل تالواحم

 ٠ ةماع ةفصب فضكلا وأ عارتخالا قبست اهنأ دغتعي

 « ؟ ىراكتبالا ريكفتلا ومه ام » اهباتك ىف « كيرتاب نيرثاك ه١ ددحت

 : ىو ٠ ىراكتبالا ريكفتلا اهيف ريسي ىتلا لحارملا نم ةلسلس ( ١؟9هدر
 112861011 0 ىلجتلا نيضحتلا , 1 بعهأتلا

 . 111 مخ ققحتلاو

 نودب . تالكشملا لح ىف « ماهلالا ٠ نأ ضعبلا دقتعي دق : بهاتلا )1١(

 نكل ٠ نيركتبملاب مهيمسن ال بسحف زيمملا برلسألا وه :٠ قباس د'ادعا اه

 مع]5-م05221128 تاذلا ةئبهت : ىراكتبالا جاتنالل ىرورض طرش بفهأتلا

 وأ ضومغلا وأ ةرطاخملاب بوشم ناديم دايترال وأ بعص فقوم رابتخال

 لح وحن ىراكتبالا ريكفتلا طاشن هيجوت ىلع ىوطنت ةلحرملا هذه ٠ ةيوعصلا

 دمعي ةلحرملا هذه ىفف .20طاعطت-ه23 62660 هصضعوغأسع طمدقطك تالكشملا

 هذهب ٠ ةلكشملانعةفب اسلاتامولعملاوىلماكحالاب هسفن «رمغي هنأ ىلا ركتبملا صخشلا

 هراكفأ ليكشت ىف دعب اميف اهمدختسي تانايب هلايخ لبقتسي ةقيرطلا
 ٠ ةليصألا

 رطاخمب ةبوشم رمألا ةقيقح ىف اهنكلو * ةلهس تسيل ةلحرملا هذهو
 ةبعشتم ةلكسلملابةقلعتملا تامولعملا نوكت دقف ( ! ) : ىئاهنلا جتانلا ضوقن دق

 عقدي دق ىذلا رمألا 2 اليوط اتقو قرغتستو اريبك اثبع لثمت ثيحب ةددعتمو

 ةلحرملا هذه ىف ههابتنا تتشتب دقو (ب) « ةلكشملا نع ىلختلا ىلا درفلا

 دقو (ج) «٠ ىلصألا فدهلا نع اديعب هبذجت ةيعرف تالكشم وأ تاعوضومب

 ,حاجنلل ةصرف لك ضيوقت ىلا ةلكسملا بناوجب ةطاحالا يف ربصلا مدع ىدؤي

 ةلحرم ىف اهميظنت ىف وأ ةيئزج تانايبل ةباجتسالا ىف عرستلا ىدؤي دقو (د)
 نيركتبملا صاخشالا نه ريثكلا قفخيو ٠ ةيلاتلا لحارملا ليطعت ىلا ةركبم
 بلطتت الو مهيف اهلصأتمكحب ةطيسب ةيلمع ىراكتبالاجاتنالا نأمهداقتعا ببسي

 ٠ ٌؤيهتلاو دادعالا ىف ادبج مهنم

 ةلحرم ْناف , روعشلا لمع ةلحرم وه بهأتلا ناك اذا : نيضحتلا (؟)
 روعشالل نوكي نيضحتلا ةلحرم ىفث : روعشاللا لمع ةلحرم ىه نيضحتلا
 «دقري» وأ ) بهأاتلا ةلحرم ىف روعشلا اهمدق ىتلا ةداملا عم لمعلا ىف ةبرحلا

 « خرفي ىكل ضيبلا ىلع ةجاجدلا « دقرت » امك  روعشلا ةدام ىلع روعشاللا
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 رسب ىذلا ىلقعلا روطلا كلذ وه نيضحتلاف ٠ ( هيبشتلا اذه حص اذإ
 ىف ىلجتي ةفرعملا نم مسج ىلا ةيلوأ ةرذب وأ ةاون اهنوك نم ةركفلا لاقتنا

 صخشلا كلمتي ثيح « ةقالخلا ةاناعملاب ةصاخ ةلحركا هله فصنتو
 « تامولعم نم هيدل رفوت ام قيسنت لواحي املك رتوتلا نم اعون ركتبلا

 ةلكشااف ٠ لحلا قافآب رصبتلا ىلإ ىعسلاو ٠ ةلكشملا وأ فقوملا ميظنت ةداعاو
 دق ىذلا دحلا ىلا اهب « الغشنم » وأ « ايهلمع » نوكيف « ةهكلمتتو هقرغتست

 ةعقوتم ةماع ءايشأ ىلا وأ ةداع اهكردي ةيموي ةربخ ىلا هابتنالا ىف هعم قفخي

 اعون ىدبي دق وأ تاذلا نع اضرلا مدع نم اعون ركتبملا ىناعي دق اذل ٠ هنم
 نم هريغ اهداتعا ةيديلقت عاضوأ ةرياسمل اضفرو نيرخآلا عم قفاوتلا مدع نم

 ٠ هب نيطيحملا صاخشالا
 ٠ةيلقعلا ةحصلل اماه الماع نيقيلا مدعو كشلا نوكي نيضحتلا ةلحرم ىف

 مدع وهو ٠ رفتسم ريغ انآلا نوكي «. روعشلا تصنيو روعشاللا ملكتي امنيحف
 جضنت ىتح راكفألا « ريمخت » ىلع لمعلا ىف ذخآ لقعلا نأل بوغرم رارقنسا
 " قالخلا اهلكش ىف

 ةبسنلاب « نجسلاب » هبشأ نيضحتلا ةلحرم تناك اذا : ىلجتلا (5
 دهرفلا رسؤي ثيح « خوج ناف » ماسرلا اهيلع قلطي امك نيركتبملا مظعل

 «فاشتكالا وأ لحلا ةضموو ةريصبلا تاظحل ٠ ماهلالا تاظحل ىه ةلحرملا هذهف

 ريصي ثيبح « ءاربالاو ررحتلا نم اعوث » : « نازيس ه نانفلا اهربتعي امك وأ

 .ءذم ىف ٠ « هناكم ءىش لك ذخايف ء ايلج ضماغ وه امو ايجراخ ىلخاد وه ام

 بع نم ففخيو , اهفصول برطي ىتلا راصتنالا ةذلب ركتبملا رعشي ةرتفلا
 . هب ليطيحملا عم ىعيبطلا هلاصتا درتسيو « رارقتسالا مدعو رتوتلا

 ىلا ركتبملا لصوتي ثيح * ىعولا ىلا ةدوعلا ةرتف' ىه ىلجتلا ةلحرمف

 هبولسأب اهيف ركفي ىرخأ قافآ ىلا علطتي ثيحو « رتوتلا لزتخي ثيحو « ةباجا
 اهلاف ؛ ةطخ وأ ةركف 'نع ىروعيثاللا ,طاشنلا ضخمتي نأ دعبف ٠ ىراكتبالا

 نيركتبملا ضعب ىدبي دقو ٠ ىعاولا مييقتلل اعوضوم ريصت نأ اهرودب ىغبني

 دقنلا دعبتسي مهجاتنا ىودجب مهنيقي نأل مييقتلا كلذل لبقتلا مدع نم اعون

 ديدسلا مكحلا مامأ قيرطلا حسفت ىلجتلا ةذل ناف , كلذ عمو ٠ ليدعتلا وأ

 ٠ ىئاهتلا جتانلل ددحمك
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 . ةليوط ٠ ىلجتلا ةلحرمل افالخ ةلحرملا هذه ودبت دق : ققحتلا (؛4)

 .ةلكشملاىلع زيكرتلا عم مهربص ذفني نيذلا كئلوآل ةلطبحم ىتح وأ ؛ ةقاشو

 ءاهعم هسفن عجاريو , اهعجاريو جئاتن نم هيلا لصو اميف ركتبملا لمأتي انه

 ,شيعيو ١ ىرخأ ةرم ىلقعلا هطاشن دواعيل هيلا لصو آم ضعب نع ىلختي دقو
 ٠ هذه ىراكتبالا ريكفتلا لحارم

 مهراكفأ جتاون « بيلقت » نأ نيعرتخملا ضعب ررقي ٠ ىوخأ ةيحان نمو

 ودبت اذل ٠ راكتبالا نم ديزم نعو + ربكأ فاشتكا نع ىضخمتب دق ةيراكتبالا

 ٠ ىلكلا مهطاشنل مييقتلاو دقنلاو ةعجارملا ةيلمع ىف ةريصبلا ةيمهأ

 ا

 ةعباتتم ةيلمعك ابلاغ ىراكتبالا ريكفتلا هذخآي ىذلا راسلا وه كلذ

تم ىه امناو , ةيرس 5 لحارملا هذه نأ كلذ ىنعي الو ٠ ايلحرم
 عم ايفيظو ةلخاد

 ٠ ىراكتبالا ريكفتلا وه ايلك ايلقع اطاشن لكشتل رخآلا اهضعب

 ىراكتبالا ريكفتلا تاردق

 ةدحاو ةيراكتبالا نأ ررقي ىدلا ضرفلا ىلع سفنلا ءاملع نم ددع ضرتعي

 نوركفيىناسنالا طاشنلا نيدايم ىتش ىف نيركتبملا لك نأ وأ , دجوت امثيح
 ىلع فقوتت امناو , ةدحاو تسيل ةيراكتبالا ةيلمعلاف ٠ ةدح او ةقيرطب

 ٠ هجتاونو طاشنلا ةعيبطب اهرودب ددحتت ىتلاو + اهيف ةئمضتملا تاردقلا'

 تازجنمك اهعيمج رستعت دق ةبرجت ءارجا وأ ةينف ةحول مسر وأ باتك فيلأتف
 ىدصتي ال دقو ٠ ةفلتخم تاردق ىلع فقوتي اهنمه لك حاجن نكلو « ةيراكتبا

 ٠ ةقيرطلا سفنب هتمهل ملاعلاو ثاتفلاو فلؤملا

 اهيف ةمدختسملا تاردقلا نع ةيراكتبالا ةيلمعلا لصف نأ ةقيقحلا ىفو

 ةيلقملا فئاظولا نع ةلزعنم ةيلمعلا فصو عيطتسن الف « ادئاز اطيسبت ربتعي

 * اهتم ةوجرملا فادعألا نعو اهراسم هجوت ىتلا

 1 ةيراكتبالا ةيلمعلا ىف ةئيضتلا تاردللا ىه ام : نآلا لاؤسلاو

 لقعلا ةينبل هروصت' راطا ىف 2«( 7146٠ ١11717 ) « دروفليج » دقتعي
 هو  ةفورمملا ةيراكتبالا تاردتلا مظمم نأ , ماصيعطتص# هم ةهاعالة6+غ
 «هتجلصهتتاز# ةلاصالاو , 5186267  ةقالطلاو . 41ععنطاللا#  ةنورملا
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 « (#*) قلطنملا ريكفتلا ناونع تحت اهنيمضت نكمي ©135058002 لامكالاو

 لولحلا ودبت ثيح 2“ تالكشملل تاليدبلا نم ددعب رصبتلا ىلع ىوطني ىذلا
 (1938) « سناروت »١و ( 1954 ) « نامسور » فيضيو * ةبئالم ريغ ةديحولا

 ودبت ىلا 8عدقأا1917 ةيساسحلا وهو «2 ةيراكتبالا ةيلمعلل رخآ ا!دعب

 تاردق ديدحت نكمي * كلذ ءوض ىفو ٠ ىراكتبالا جاتنالا ىف ماه لمامعك

 : لامكالاو ةلاصالاو ةقالطلاو ةنورملاو ةيساسحلاب ىراكتبالا ريكفتلا

 ىرورض دعب ىهو « تالكشملل ةيساسحلا ىنمتو : ةيساسحلا )١(

 ةلكشملا سفنل نودصتي نوفلتخملا صاخشألاق ٠ ةيراكتبالا ةيلمعلا قيقحتل

 نأك « ةقباسلا مهتايفلش ىدؤتو ٠ اهل مهتيساسح ةجردل اقفو ةفلتخم قرطب
 بئاوجل نيساسح مهلعج ىلا , نيماسر وأ نيملعم وأ نيماحم وأ نيسدنهم اونوك
 اساسح نوكي ال دق الثم هلمعم ىف ىئايميكلاف ٠ ةريخلا نم امامت ةفلتخم

 نوكي ال ملعملا نكلو « هلمع ىف احجان نوكي كلذ عمو ةيناسنالا تاقالعلل ايبسن

 ٠ ةيئالم ةيساسحب ادبي ناديم ىأ ىف تالكسشملا لحف ٠ كلذك

 زخو نم اعون دلوت , ةلكشملاب ىعولل اهقيقحت بئاجي , ةيساسحلاف
 تابونسلا لك ىف نيركتبلا نيب ليل اذه ظحول دقو فقول يغتل يمضلا
 «٠ هب ١

 عارتخالا ةيجولوكيس نع ( 1955 + 195١ ) « نايسور » تاسارد نيبت

 مهئالمز نع نوزيمتي اوناك مهنأ ٠ عارتخا تاءارب اولا نيذلا نيعرتخملاو

 بويعلا نم ىوكشلا ىلا نوليمي نيعرتخملا ريغ ناك امئيبف : اعارتخا لقالا
 لضفأ داجيا ىلا لعفلاب نوعسي نوعرتخملا ناك * ةئيبلاو عمتجملا ىف ةدوجوملا
 عم تاظحالملا هذه قفتتو + مه ةطيحملا فورظلا نيسحت ىلع لمعلل قرطلا
 دقف ٠ ةناضحلا رود ىف لافطالل ةبسنلاب ( 191358 ) « سناروت » هيلا لصوت ام

 صقتلاهجوأ ديدحت ىف لقأ ةبوعص نوقلي ةيراكتبا لقألا لافطألا نأ دجو

 تاباجتساب نوتاي ال نكلو ٠ مهيلا ةمدقملا روصلا وأ بعللا ىف ةدوجوملا
 اوركفينأ مهنم بلطو كيتسالبلا نم « بلك » ةبعل مهيلا مدق امنيحف ٠ ةيئانب
 مظمم حرتقا « اهب نوهلي نسحأ ةبعل ىلا اهريغت نأ نكمي ىتلا قرطلا ىف
 قيقحتل ةقيرط ةيآ اوحرتقي مد نكلو كرحتت نأ ىغبني اهنآ ني ركتبملا ريغ لافطألا

 ةيسحا نمو * ءايشألا نيسحت قرطل نيساسح ريغ نودبي مهف ٠ كلذ

 لثم ةكرحتم ةيعللا لعجل ةفلتخم لئادب توركتبملا لافطألا حضوأ 0 ىرخأ

 كيني نيزت حلطصم ةمجرت ( ١88 : 191/ل ) رافغلا دبع مالسلا ديع لضفي (#)

 جلطصمو . ىدعابتلا يبكفتلا ىعو ةمئاشلا ةمجرتلا نم الدب قلطنملا ريكفتلاب ةطققتل لن
 ٠ ىبراقتلا ريكفتلا نم الدب ددحملا ريكفتلاب عوصت هت ع متأ اطتساعتس#
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 ,سيطانغم وأ ةيراطب وأ روتوم وأ تالجع بيكرت وأ هنم اهنوبذجي لبحب اهطبر
 ٠ مهيلا مدقي ام نيسحت قرط عونت نم اذكهو

 راكفألا ديلوت اهعم نكمي ىتلا ةلوهسلاو ةيوصخلا ىنعتو : ةقالطلا (؟)
 : طامنأ ةعبرأ ىلا ةقالطلا مسقنتو * اهنع ريبعتلاو

 جاتنا ىلع ة ردقلا ىهو : :!06وغ1هدهال عاتعصعإل هب ركفلا ةقالطلا 1

 دق راكفألا ددع ىلع ديكأتلا نأ مغرو ٠ نيعم فقوم ىف راكفألا نم رييك ددع

 نأ ىلع دكؤي ام تانايبلا نم كانه نأ الا , كحمك ايبسن ماه ريغ ودبي
 هراكفأ ودبت رثكأ راكفأ هيدل ىذلا صخشلاف : فيكلا ىلا ىدؤي دق مكلا
 راكفألا مك نيب ةقالعلا ىلع دكؤيب « دهتياوه ٠» فوسليفلا ناك اذاو ٠ لضفأ
 راكفألا عونت دادزي ام ردقب هنأ نيبي اه تاساردلا نم كانه ناف « اهفيكو
 ةيسلوقعم رتكأ ىئاهنلا ةعامجلا رارق نوكي ام ردقب : ةعامجلا طاشن ىف

 ةّباتك نيصوحفملا نم بلطي « ةيركفلا ةقالطلا سايقلو ٠ ( 1968 , رليز )

 فلؤيو٠ قئاقد سمخ نوضغ ىف نيعم عوضوم نع راكقالا نم نكمم ردق ربكأ
 ٠ ةيّركفلا ةقالطلا ةجرد تاباجتسالل ىلكلا عومجملا

 ايباجيا طبت ري لماع ىهو : 150:03 51650 ةيظفللا ةقالطلا .- ب

 .٠ 1985(٠ لادفيرد ) ةيملعلا جماربلاو بادآلا تايلك ىف ىراكتبالا حاجنلاب

 ناك ؛ ةنيعم بلاطمب ىقوت ىتلا تاملكلل عيرسلا ضرعلا ىف كلذ حضتيو
 نيعم فرحب ىهتنت تاملكلا نم نكمم ردق ربكأ بتكي نأ صوحفملا نم بلطن
 ةملك نزو ىلع ةعوجسم نوكت تاملك لجسي وأ قئاقد ةعبرأ نوضغ ىف

 درفلا ىعو ىنعتو : ةقومعوانمدق] 116م6 ةيطابترالا ةقالطلا .- -

 ٠ ىنعملا ةلماكتم ةقيرطب ةركفلا ميدقت اهب عيطتسي ىتلا ةلوهسلاو تاقالعلاب
 ةمئالملاتافدارتملا بتكي نأ صاحفملا نم بلطي نأب ةردقلا هذه ساقت ام ةداعو
 ٠ هل يطعت تاملكل

 ةعرسلا ىلا ريشتو م>2551508] ؟!1620ز' ةيريبعتلا ةقالطلا د
 ةقالطلا ساقت ام ةداعو ٠ نيعم تقو نوضغ ىف تاملكلا اهب طبارتت ىتلا

 اذ امظنم اصن فلؤت ىكل تاملك بيترت صوحفملا نم بلطي ناب ةيريبعتلا
 * ىنلعم

 ىف ىراكتبالا جاتنالل ةبسنلاب ةيمهالا ةليلق ةقالطلا لماوع تناك اذاو
 تاباتكلاك تالاجل ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ تاذ وديت اهئاف « ءايزيفلا لماعم
 ةقالطلاو « هنع بتكي ءىشب بتاكلا دوزت ةيركفلا ةقالطلاف » ٠ ةيراكتبالا ةيبذألا
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 ةيطابترالا ةقالطلاو « مظنم قسن ىف هتاملك عضو ىلع هدعاست ةيريبعتلا
 : 1969 . دروفليج ) « اهيلا جاتحي ىتلا تاملكلا دجي نأ ىلع ةردقلاب هدوزت
 (٠ ٠ ؟85- 8و

 ( قلطنللا وأ ) ىدعابتلا لحلا ىع ةقالطلا تناك اذا » : ةنوركا قفز

 ىتلا تاباجتسالا ددعب ايمك ددحتتو تامولعملا ةلق فرظ تحت تالكشملل

 فرظ تحت تالكشملل ىدعابتلا لحلا ىه ةنورملا ناف ٠ صوحفملا نع ردصت
 ٠ صوحفملا نع ربصت ىتلا تاباجتسالا عاونأب ايفيك ددحتتو تامولعملا ةرفو
 .,بطحوبأ داؤف ) « ىدعايتلا جاتنالا تاردق ناتيساسألا ناتثفلا ناتاه لثمتو

 1 58:1 555 ( ٠

 ٠ عيرسلا ريغتملا انرصع ىف ناسنالل امزال اطرش ابلاغ ةنورملا ربتعت
 نم لاقتنالا ىلع ةردقلا اهنأ ىلع ةماع ةفصب ةنورملا فصو عيطتسن انك اذاو

 .نودس نيذلا صاخشالا كتلوأ ىدل حضتت اهناف رخآ ىلا ركفتلل قرجم

 وأ خيراتلاب اديقم نوكي ال صاخشالا ءالؤه ريكفتف ٠ ةلوهسي ريغتلا ىلع ةردق
 تاروصتل مهعادتبا ةقاعا ىلا ةفورعملا ةيعامتجالا دويقلا ىدؤت الو « ديلاقتلا
 : يطمن ىلا ةنورملا ميمسقت نكميو * ةديدج راكفأو

 نع فلتخت ىهو :800نامصعمان8 216كطئ11[غ7 ةيئاقلتلا ةنوركا |

 ىلع امئاو يصخشلا اهجتني ىتلا راكفألا ددع ىلع سيل دكؤت اهنأ ىف ةقالطلا

 سانلا ضعب نأ هيف كوكشملا نمو ٠ هراكفأ جتني اهلخاد ىف ىتلا تئافلا ددع

 عيطتست ال 2 ةايحلاو ريكفتلا ىف اهقئارطو اهبيلاسأ رييغت عيطتست ال ىتلا
 « اتوسلئيم » ةعماج تاسارد ىف * تاليدبلا ىرتوأ ةديدج تاماجتا عادتبا

 ريغ تامادختسا ىف ريكفتلا نيصوحفملا نم اويلط نأب دومجلا ةجرد تسيق
 نم نكمم ردق ريكاي ريدصقلا نم ةعوئصلا ةيعوألل ةماه وأ ةلاعف وأ ةيداع

 صاخشألل ةيوئملا ةبسنلا ىلي اميفو ١9536 :52*5٠ ( ٠ , سناروت ) راكفألا

 ةينآ ىه ةيعوألا هذه نأب ةركفلا نم صلختلا ىلع نيرداق ريغ اوناك نيذلا
 تاساردلابالط ٠ 7241 نويماصفلا : رخآ ندعم ىأ وأ ريدصقلا نم تناك ءاوس
 ةلم.رملا رخاوأ ىف ذيمالتلا « 7/55 تايلكلاب نودجتسملا بالطلا * 725٠ ايلعلا

 نم ادومج رثكآ اوناك ايلعلا تاساردلا بالط نأ ىأ ١6/ ٠ ةيئادتبالا

 ءالؤه رثكأ اوناك لافطألا نأ نيح ىف « نييماصفلا نم ادومج لقأو نيدجتسملا
 ٠ ةيئاقلتو ةنورم اعيمح
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 ىلع ةردقلا ىهو : :ة0ههانا6 مسن طلخا ةيمؤاوتلا ةنورملا .- ب

 ٠ رايتخالاو رابتخالا عضشوم اهعضو ةلواحمو ةيداعلا لولحلا ىف رظنلا ةداعإ

 رييغت وأ تاءارجالا سكعب مايقلا لثم ءىدابم ايلاغ ةردفلا هذه نمضتتو

 رثكاو لضفأ تاهاجتا ليبس ىف ةيديلقتلا قرطلا نع ىلختلاو ٠ عاضوألا

 ةثادح ٠

 ,ىراكتبالا ريكفتلل ماه بناجك ةلاصالا ىلع ديكاتلا مغر : ةلاصألا (:)

 ةلاصألا ضعبلا ىبتعي دقف ٠ حلطصملا اذه ىنعم ىلع اوقفتي مل ءاملعلا نأ الا

ف هعون نم ءىش لوأ وهف ٠ ليثم هقيسي مل ءىش لمع اهنأ ىلع
 اذه ٠ دوجولا ى

درف ةمئث ناك اذا ام ديدحت بلطتي ةديدج ةركف
 «ةركفلا هذه قرط وأ جلاع دق 

 امهفاشتكا ىلا ةلقتسم ةقيرطب ناعرتخم لصي امنيح ةبوعصلا سفن زربتو

 ٠ ةلاصالل اطرش ةرورضلاب تسيل ةثادحلا وأ ةدجلاف ٠ دحاو تقو ىف

 نكلو درفتلاو ةثادحلاب فصتت تاسولهلاو مالحألا ثومضم نأ كش الو

 * ناسنالل ىعاولا ملاعلاب ظطابترالا ىلا ابلاغ رقتفت

 فدهب ,( ١96015 ) « نوسنيتسيركو دروفليجو نوسليو » ضرتفي

 ىلاتلابو ةفلتخم تاجردب سائلا لك اهب فصتي ةرهاظ ةلاصألا نأ , سايقلا

 ٠ ةفلتخمةج ردتمت اي وتسمب ىأ ١ هم غتصتنانسم لصومك مهيدل دجوت اهنأب زيمتت

 ريظن هل سيل وأ ديدج ءىش لك اهنا ىاع بسحف ةلاصالا ديدحت نم الدبو
 ,ةياجتسالا ةردن : ىهو اهيلع ةلالدلل تاطحم ثالث مادختسا نكمي * لبق نم

 : ةراهلا طابترالا دعابت

 ةلاصألا في رعث نكمي ةقومدقو ةطعورحص ومع ةباجتسالا ةرد [ 

 ةعومجملا نيب ايئاصحا ددرتت ال راكفإ جاتنا ىلع ةردقلا اهنآ ىلع ايثارجا

 ريغ تامادشتسالا تارابتخا كلذل مدختسيو * اهيف اوضع درفلا نوكي ىتلإ

 نوكي ءايشأ ةدع نيصوحفملا ىلع ضرعي اهيف انقت51181-انق88 168غ ةيداعلا

 ٠ دنب لكل ىرخآ فئاظو ثس ديدعت مهنم بلطيو ماع مادختسا اهنم لكل

 ثفيرعتلا اذه ربتخيو ةققوعاق غوص م65688[6120 طابترالا دعابت - ب

 نم ليجوز لك نيب ةقالعلا اهيف نوكت , تاملكلا نم اجوز 0 ميدقتب ةلاصالل'

 ةملك ركذي نأ صوحفملا نم بلطيو ٠ سشابم لكشب ةحضاو ريغ تاملكلا
 « نيتملكلا نيب طبرت ةثلاث
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 .طاينتسا ىلع نيصوحقملا ةردقب ساقتو : 167 مد عمم ةراهلا د

 . اهتءارق مهنم بلطي ةددعتم صصقل نيوانع

 ةسمانههانود8 تانيمضت صالختسا ةردقلا هذه ىنعتو : لامكالا )0(

 .ليصافتلاددعب كامكالا ساقيو ٠ نيعم عوضوم ىف ليصافتلا لامكتساو ةركفلا
 هلامكالا نأ ىأ ٠ ةيلصألا ةباجتسالا ىلا فاضت ىتلا ىناعملا وأ راكفالا وأ

 ةيحان نم اهل اداهماو اظسبو « ةيحان نم ةركفلا ىف اقمبتو الغلغت نمضتي
 ٠ ىرخا

2 
 نادبملا ١له لازي الف كلذ عمو ىراكتيالا ريكفتلا تاردق زربأ كلت

 ريثفتلا اهيف دسجتي ىتلا ةطشنالا ددعتب اطابترا ثوحبلا نم ديزم ىلا ةجاحب

 وا « ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلاو ةيبدألا «ةباتكلاو نفلا لثم . ىراكتبالا

 ٠ ةيئاسنالا تاتالملاو ةدايقلا لثم ةيعامتجا ةغبص تاذ فقاوم ىتح
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 نماثلا لصفلا عجارم

 راد : ةرهاقلا ٠ ةردقلاو ريكفثلا نسفن ملع : دبعلا زيزعلا دبع دماح ١

 « 5/]19 « ةيبرعلا ةضهنلا

 ٠ ةيسفن تاسارد نيكقتلا : بطح وبأ داؤف ٠ نامثع دمحأ ديس  '؟
 ٠ 19إ/؟ ٠ ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرعاقلا

 ركفتلل سئاروت تارامتتخا : بطح وبأ داؤف ' نابنلنم دوم قلد دباا#
 ٠ ا191/* , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ىراكتبالا

 ,لوألا ددعلا ٠ ةيبرثلا ةفيخص ٠ راكتبالا نع : رافغلا دبع مالسلا دبع
 كانا

 ٠ ىراكتالا ريكفتلا ىلع ةردقلا تارابتخا : رافغلا كيت مالسلا دبع ه6

 ١956 ٠ . ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا

 ةشينلا:راد : ةرهاقلا ٠ راكتبالاو ىلقعلا قوفتلا : رافغلا دبع مالسلا دبع 1١
 : : اا1لال , ةيبرعلا

 سايقل خاشرورل ربحلا عقب رابتخا ةيحالص ىدم : فوع وبأ قوراف
 !وات + سمش نيع ةعماج ةيبرتلا ةيلك ٠ هاروتكد ةلاسر ٠ ةيراكتبالا

 ٠ ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيلقعلا تاردقلا : بطح وأ داؤف 4
 ٠ | اؤالث

 ٠ ةيلقملا تاردقلل ىفرعملا جذومنلا راطا ىف ثوحب : يبطح وبأ داؤفق
 ؛ ةرهاقلا ٠ سماخلا دلجملا ٠ سفنلا ملعو ةيبرتلا ىف ىوئنسلا باتكلا
 ٠ ب ١9198 , رشنلاو ةعابطلل ةفاقثلا راد

 ٠ ةثفللاو ريكفتلا : ( روصنم تعلط : ةمجرت ) ٠ س٠ل 2 ىكستوجيف ٠
 ٠ ا98/8ه , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا

 ميهاربا , ىوازعلا دمحم ؛ ةمجرت ) *ف 2 ثيمس 2 * ج . شفله 6١
 ' 19519 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ىلمأتلا ريكفتلا : ( باهش

 نوعبرآلاو سماخلا هباتكلا ٠ ةغللاو ريكفتلا نيب ةقالعلا ؛ روصنم ثتعلط ١
 ٠ 191/8 2 ةرهاقلا ٠ ةيملعلا ةفاقثلل ىرصم لا عمجملل



- 5١959- 

 . طومالعأا 7:0. 27716: 2. ةصم005 : فللعم 2 ات5كطسط, 1958,
 طصصممب 1.5, ©همةمم#, 3.1. ةصق فتتقالمب 0. 4 8ة/هن هز

 ممر. 11+ ةمممل : 771127, 1956.

 . هجعو, 3. 80م مو 1! اطلاع. 805100 : 1000. مها ةع 00., 3

 رععجةمطل, 3.10. 1هعامدس هع اطوومءاممسعع 208 26861971. قو

 همأ 0[ (1::011مه] 2 51/51101001]ر بمآ. 12, 210. 1, 22. 21-26, 6.

 ةيئاعوت, 3.2. عمات ازت. 477610011 251670100151. 5701. 1
 1710. 9, مر. 444-454, 0

 . يتلق, 1.2, 2عق0101141/. 2169 "ه1 : طلع هجن 00

00. 1959. 

 هنئاكل, ل.2, 20م قلتاو 108 01629163 ه0 115 226ةقانجعم

 سعمأ, 270666011198 0] 116 1968. ]رفا 04101101 00:1[ عجعومم نج
 1 ءواتجو 01مم. طرلسمعأام» : 0:3[18عهاقتمدصعأ "هعالصسع 5و

: .1203 

 كس مطمعإو, 0. 4274:7140.  ةطم2002 : 16اطا7 63, 1

 11ج 7هعلع : 832مل, 7.

 1كلويسدتعتن عر, 8.0. 2 8ونتأمق, 0.777. 470117568 07 60116921 190711-

 ه0. 81+ 50ه : 4ةعمقعستع 22عققر,

 . ةعطسقست, 11.0. 496 0 06701667716116 رسم ع عام : طعسععأمد

 دنا. طععققر 1853.

 0وعمممر, 0.18. ةانعأ, (0.7., عطل 1هنط عطل نهتم, 2.1. 476 -1260 

 ونجم علال هإ :2مناألاو, (0ءط!وصع : ةللتسمأف الدنا. عمق, 5

 , طوعا 0, 717304 15 عوج 1::171هادنو 7# 71ج ؟هعأع : طاقلل

 ممماطتعما انطاقمو 1955.

 . طموكسمست, 3. 216 2516010017 0| 17:6 1901:6110: + 4 810 0أ
 236 م6112.  ؟7؟ةمطتسعأم», 12,0. : 3129681018 انا. (00.,

1201 

 1مدكسمس, 3. 1]1:102:51140 عنا انأ]ر د 21:6 25167010917 0| 6
 1و وب, 171تبب "هلع : اتطت؟. 8001ه, 1964.

14 

16. 

15 

19, 

20 

 . ةكوطصمم», 1.181. 2716 531/51:01001] 0] 1701/0111 0010 2700176114.

22. 

 2ث



 ه- 15١5

 رن, ةنلوشأ نطمطتتمل. 6 01غ هع ةهقممدصقتتاو .كطمموع ذه

 نماوطا للهم ءرق, 176 2وموملا »دودو أ 186 22/11 1167110-

 ةمما (0ه»دوجءم» هز طوؤوواماموإل, هايس, 2

 رو, رطمسممس, 16. 276 01001:]251/6] 0[ 117101119. 2ةطجمتتت 800

.1959 

 وز, 1وموصععر 180:12. : 1161906[00118 26101010 * 517688, 76750118111
 018 دمنا هأ 13عملالا. 8عاسممأ : ؟77!ةةه؟هءاط طاتط, 00., 5,

 نل, م0000, 8.3. © 8ءطتلس, 2.777. قمت دورةنااعتك هننق 267-
 زوق ةعمجبرا»و. 13عجب هلع : ةفطصتسة ها, 0.

 نى ؟زموعلعع, 717.1. 216 مدزرواطاموزل هإ 1701:1019. 276 7 01ع :
 كو عوج 0, 2.

 و31, [1؟لسممر, 2.0, 2114050, 3.2. عطل طم عطقعتلب 21, 1326 2263-
 ىديمعمعسل 02 ةملنصأةدقن ةنغقممسعسعمو اص هععتمسةل لاو. طوب مام

 وأم] 112::8( 1م .١701 50, 210. 5, طا 302-370, 3

 ب, لله, 82.0. 5ههلعق ه2 جمانو ]ه0عصعلأا : 4 0ءاعهصتتسقةتتا 01
 اليو وعمق مز 02 عجمات» 0ءعامأمدق. ةةانسعمسم ظمامأةوضقر ,8 .1١01

 210.2, مر. 153-164, 55.



5-00 

 عساتلا لصنفلا

 ةيؤعملا لمعلا ٌتايلَعلا
 ةركاذلا

 رارمتساب مدختسي درفلا نأ ىسفنلا طاشنلل ةزيمملاصئاصخلا زربأ نم
 ىف « هب طيحملا طسولا ىف اهل عضخيو ضرعتي ىتلا ٠ ةيجراخلا تارثؤملا
 عيمجتت اه ردقب ىقتريو كولسلا دقعتيو ٠ ةقحاللا فقاوملا ىف هكولس

 ةربخلا نوكتت نأ ليحتسملا نمو ٠ ةركاذلل اراثآ ريصت ىتلا ةيدرفلا ةربخلا
 هده ٠ رثأ الب 2, خملا ءاحل ىف ةسكعنملا ىجراخلا ملاعلا جذامن تددبت اذا

 لثفحتو معدتت . رخآلا اهضعب عم ةفلتخم تاقالع ىف لخدت ىتلا « جذامنلا
 ٠ طاشنلاو ةايحلا تابلطتمل اقفو عجرتستو

 ظسيسفحو ليجست اهب متي ىتلا ةيلقعلا ةيلمعلا ىه كلذب ةركاذلاو
 نم « ةيضاملا هتربخ ىف ناسنالل رفوتي امف ٠ ةيسقاللا ةربخلا عاجرتساو .

 نكلو , رثأ الب ىفتخي ال « ةكرحو كولسو لويمو رعاشمو راكفأو تاكاردا

 «ةركاذلاىف (ميهافمو تاروصت) راثآو روصو جذامن لكش ىف لقعلا هيقبتسي
 ٠ ةيلاثلا فقاوملا ىف درفلل ىسفنلا طاشنلا ىف لخدت

 لضفيف ٠ ىئاسنالا ىسفتلا طاشنلل ةزيمه ةيساسأ ةزيكر اذكه ةركاذلا

 وأ ءايشأ نم درفلا هكردأ امع ةددعتم تاروصتب ةيلقعلا ةايحلا ىرثت ةركاذلا

 تاساسحالاب هيعو نومضم ديقتي ال كلذل ةجيتنو ٠ ةقباس فقاوم ىف تارهالظ

 ريياعمزم هبستكا ام اضيأ هيعو نمضتي نكلو ' ةدوجوملا ةرشابملا تاكاردالا وأ

 نوكت امب ةركاذلا ىف ظفتحنو « انراكفا ركذتن نحن ٠ ىضاملا' ىف تاربخو
 انل حمست ةركاذلاو ٠ اهدوجونيناوق نعو ءهايشألا نع ميهافم نم انيدل

 ةيلاتلا فقا ا ىف انطاشئو انكولس ميظنت لجأ نم ميهافملا هذه مادختساب

 * لبقتسملا ىف

 طناف طبتري ثيح  ةياغلل ادودحم ىئاسنالا ريكفتلا ريصي ةركاذلا نودب

 ىف ىأ «  نآلاو انه » أدبل عمضخيو , رشابملا ىئايعلا ىسحلا كاردالا ةيلمعب
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 نيئاوق نم هيلع موقي امو ىسفنلا طاشنلا نكلو ٠ نيعم نمز ىفو نيعم فقوم
 مهف ىلع درفلا دعاست تامولعملل انزخو اظفح ةرورفلاب مزلتسي ملعتلا

 ةماقا ةيلمع عياتت ىلعؤ ىرخأ فقاوم ىف هل رفوتت ىتلا تامولعملا لثمتو
 هذصه نودبو ٠+ ةقحالتملا فقاوملا ىف اهبستكي ىتلا تامولعملا نيب طياورلا

 دنع ادبأ درفلا لظي » ثيح , ىئاسنالا ومنلا ققحتي ال ةيلقعلا ةيلمعلا

 ٠ « ديلولا لفطلا ىوتسم

 ومئلل ةيوازلا رجحو 2 ةيسفنلا ةايحلل ىساسأ طرش نذا ةركاذلا
 اهنودب * ىسفنلا ومنلا لك ءارو نمكت ىتلا ةوقلا كلت ىه ةركاذلاف ٠ ىسغنلا

 ىلاتلابو , ىلوألا ةرملا ىف هكردأ امك ةديدع تارمل رركتي ساسحا ىأ درفلا كردي

 اهنودبو ٠ ملعتلا ةيلمع جتاونب ظفتحن نأ عيطتسن ال اهنودب ٠ ملعتلا ثدحي ال
 ٠ ةيضاملا ةربخلا ىلا اداتتسا ليقتسملل ططخن نأ عيطتسن ال

 ةيلقعلا تايلمعلا مظعم نيوكت ىف لخدي الماع بلاغلا ىق ةركاذلا لثمتو

 غلاب ارود ةركاذلا بعلت اذل ٠ ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا ةينب ىفو ةيفرعملا

 ردق باعيتساب ابلاطم لفطلا نوكي ثيح 5 ىسردملا ليصحتلا ىف ةيمهالا
 لمعي نأ ىغبني انهو ٠ ةقدب اهركذتو ةيساردلا ةداملا نم عونتمو لئاه

 ىه ةديجلا ةركاذلاو : ذيمالتلا ىف « ةديجلا ةركاذلا » ةيمنت ىلع نوملعملا

 ةرتفلاهب ظفتحيو ٠ ةعرس ةبزاللا ةداملا اهيحاصركذتي ىتلا ةركاذلا كلت

 ٠ ةقدب اهعجرتسيو « ةليوط

 ةركاذلا ىف ةيلقعلا تايلمعلا

 ةعبرااهيف زيمن نأ نكمي ةيكرم 236815] 2706688 ةيلقع ةيلمع ةركاذلا

 : ىه « ةييسساسأ 0263211028 تايلمع

 : 2828605 تاعابطنالا خاسرا )١(

 نيوكتوتاربخلاو تامولعملا ملعت وأ باستكا طاشن ةيلمعلا هذه ىنعتو
 ل6120 62068 ةركاذلا راثآاب فرعت ةينهذتاروصت لكش ىف اهنع تاعابطنا

 درفلا هكردي امل عملا ءاحل ىف ةيبصع طباور نيوكت ىلع ةيلمعلا هذع موقتو
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 املك تاطابترالا هذه ميعدتو , اهل ةباجتسالاو تاريثملا لابقتسا ةيلمع ىف
 ٠ ةيلمعلا هذه ترركت

 « ةفلتخملا تاريثملل درفلا هابتنا ىدم ىلع ةيلمعلا هذه ةيلعاف دتتستو

 تاعوضوممىلاءابتنالا ىلا ليملا وأ ةبغرلا مدع وأ هابتنالا زيكرت ىلع ةردقلا مدعف
 لعجي « ةماع ةفصب هابتنالا فعض وأ ةبراضتم تاريثمب ماحدزالا وأ ةنيعم

 ةيلقع روصو تاعابطنا نيوكتو اهباعيتساو تاريثملا ليجست ىف قفخي درعلا
 ىف ىلاتلابو تامولعملا حخاسراو تيبثت ىف ديمالتلا ضعب قفخي دقف ٠ اهنع

 باتكب صخش كسمي دقو ٠ لصفلا ىف ىرجي امل نيهبتنم ريغ مهنأل  ملعتلا
 ىلاتلابو  هآرقي ام ,لا هعبوم ريغ هلقع طاسشن نكلو روطسلا ىلع هنيعو هدب ىف
 ٠ ءأآرقي امع تاعابطنالا خاسرا ةيلمع ققحتت ال

 : :6ام261092 ءاقيتسالا (0)

 تاطايترالا نيوكتب ةركاذلا ىف تاعابطنالا ءاقبتساو نزخ ةيلمع وهو

 ءاقبتسالا ةيلمع ىف دقافلا ثدحيو ٠* ىناعملا نم تادحو لكشتل اهنيب

 للحت ثدحي ايئيح ةصاخ ىلقعلا ضرملا تالاح ىف عمد 71 0

 دقافلا ثدحي دقو ٠ ةخوخيشلا ناعذ تالاح كلذ لاثمو , خملا ةجسنا ىف

 لشم عملا زكارم ضعب بارطضا تالاح ىف وأ غامدلا ةباصا تالاح ىف

 نأ نع ضيرملا زجعي اهيف ىتلا ةدطققأو ( ايزيفألا ) « ةسبحلا » تالاح

 نم شوشم طلخ نع ةرابع همالك حبصيوأ مالكلا ىف ةبسانملا ةملكلا دجي

 ٠ مآرقي ام مهفي ال وأ تاملكلا

 ::©عولل ءاعدتسالا

 روصو تاعابطلا نم هتركاذ ىف درفلا هاقبتسا ام عاجرتسا ةيلمع ىعو
 تحت ةيلعتملا تاباجتسالل درفلا ةداعتسا ةيلمع وه رخآ ىنعمب وأ « راثآو

 ءايحا ثدحي ةيلمعلا هذه ىف ٠ ةقحاللا فقاوملا ىف ةمئالملا ةراثتسالا فورظ

 لثمتتو ٠ ةقباسلا فقاوملا ىف ركذتلا ةيلمع ىف ةنوكتملا ةيبصعلا طباورلل

 ساكعنالا أدبمل اقفو ٠ طبتري نيعم ريثم دوجو ىف ةيلمعلا هذهل ةكرحملا ةوقلا

 * ةركاذلا طاشن ءارو نمكت ىتلا تايلمعلاب ؛ ىطرشلا
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 هرفلا عيطتسي ال غامدلا تاباصاو ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا ىضعب ىف

 وأ ركذتلا ةبوعص نوكت ام ابلاغو لب ٠ هتايح ىف ةئيعم اثادحأ ركذتي نأ

 ٠ نييلقعلا ىضرملا مظعم نيب ةرركتم ضارعأ وأ ةماع ىوكش ةركاذلا فعض

 درفلا نأ ثيحب ٠ ءاعدتسالا ةيلمع فعضت ةديدشلا ةيلاعفنالا تالاحلا ىفو

ي نأ دوي ناك ام ركذتي ةيعيبطلا هتلاح ىلا دوعي امئيح
 ٠ لمفنم وهو هركذت

 ةيلمع ةيلعافي لالخالا ىلا ناحتمالا فقاوم ىف كئازلا لاعفنالا ىدؤي دق اذل

 ٠ ءاعدتسالا

 : *62عمعدتانم» ف رعتلا (5)

 تاعوضوملا وأ ءايشالاب ةفلألا ةباجتسا اهب ققحتت ىتلا ةيلمعلا وهو

 ىف ىرخأ ةرم اهيلع فرعتي ىلاتلابو * لبق نم اهربخو درغلا اهفرع ىتلا

 ةلاد ةنيعم 01068 تارامأ وأ تامالع وأ تاراشاب اطابترا ىرخأ فقاوم

 ٠ اهيلع

 طادتبا - تايوتسملا لك ىف فرعتلل ةيلمع ءاعدتسالا نمضتي ام ابلاغو

 فرعتلا نكلو ٠ هب قلطملا نيقيلا ىلا نيعم ءىشب ةفلألاب فيعضلا ساسحالا نم
 ساسحا ىلع ةمئاق ةباجتسا بلطتي فرعتلا نأ ىف ءاعدتسالا نع فلتخي

 ركذتب حمست ةيفاضا تاطابترا ىلع فرعتلا دمتعي ام اريثكو ٠ ريثملاب ةفلالاب
 هانكردأ ىذلا قايسلا وأ فقوملا اضيأ نكلو « هسفن عوضوملا بسحف سيل

 نم ائئكمت تاطابترالا هذه ٠ فلختلا وأ عوقولا ىف هتمزال ىتلا فورظلاو هيف

 رصانع عم ةفلتخملا تاقالعلاب اطابترا هيف مقو ىذلا لاجملا ىف عوضوملا لاخدا

 * لاجملا

 : ةركاذلا تابارطشضا نم نيعونل فرعتلا ةيلمع ضرعتتو

 ةفولام صاخشالا وأ ءايشالا نوكت امنيح ةبارغلاب روعشلا |
 ةيلاعفنالا ةقاعالا نع جتني دق 82026818 نايسنلا نم عون وهو ٠ لعفلاب

 ٠ ركذتلا عوضومب نرتقت ىتلا

 ,يلولام ريغ صاخشأ وأ ةديدج ءايشأ ودبت امنيح بذاكلا فرعتلا - ب
 درفلا نأ ول امك وديتو , ةفولأم اهنأ ىلع امامت ةديدج فقاوم وأ لعفلاب
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جلافقوملا ىف رصانع هباشتل ةجيتن كلذ ثدحي دقو ٠ لبق نم اهرب دز
 هديد

 ٠ قباس فقوم ىف ةدوجوم رضانع عم

1 

 .«فرعتلا « ءاعدتسالا « ءاقبتسالا, خاسرالا ) ةعبرالا تايلمعلا ىه كلت

 نم ةيلمع لك فلؤتو ٠ ةيكرم ةيلقع ةرهاظك ةركاذلا طاشن فلؤت ىتلا

 رذعتي ثيحب اهضعب عم لماكتتو , ةركاذلا نم ايرورض اءزج تايلمعلا هذه

 ةيضرملا تالاحلا ىف ةركاذلا تابارطضا ةقيقحلا هذه دكؤيو ٠ اهنيب لصفلا

 ٠ ةفلتخملا
 ةركاذلا عاونا

 لك ىف لخدت ام ردقبو , اكرم ايلقع اطاشن ةركاذلا ربتعت ام ردقب
 نكمي اذل ٠ اهب رهظت ىتلا لاكشالا ددعتت « ةفلتخملا ةيناسنالا ةايحلا طشانم

 ققحتت ىذلا طاشنلا صئاصخ ساسأ ىلع ةركاذلا لاكشأ وأ عاونأ ددحت نأ

 :ىلي امك ثالث تاكحلل اقفو ةركاذلل ةنوكملا ةيلقعلا تايلمعلا هب ظطبترتو هيف

 عاونالا ىلا ةركاذلا ميسقت نكمي « ىضنلا طاشنلا ةعيبطل اقفو الوا
 : ةيلاتلا

: 
 ةمدععأم مهعسمتجب ةينايعلا ةيسحلا ةركاذلا

)١ 

 ةايحلاو ةعيبطلا نع ةعمجتملا تاعابطنالاب قلعتت ىتلا ةركاذلا ىهو

 « ىرخأ ةيعرف الاكشأ ىلاتلاب لكسا اذه نمضتيو ٠ سحلا ءاضعأ لالخ نم

 ةركاذلا + ةيسمللا ةركاذلا + ةيعمسلا ةركاذلا ٠ ةيرصبلا ةركاذلا : ىمو

 ناومنت ةيعمسلاو ةيرصبلا ةركاذلا تناك اذاو ٠ ةيقونتلا ةركاذلا , ةيسمشلا

 ةركاذلا ربتعت نأ نكمي « نييداعلا صاخشالا لك ىدل ةبيط ةجردب ةداع

 لاكشأاب اطابترا ومثت ثيح ةركاذلل ةيتهم الاكشا ةيقوذتلاو ةيمشلاو ةيسمللا

 * ( ماعطلا قوذتي ىذلا رهاملا خابطلا لثم ) ىناسنالا طاشنلا نم ةئيعم

 « ىرخأ لاكشأ طاشن :لطعتل ضيوعتك لاكشألا هذه صضعب ةوق دادزت دقو

 حضتت ةينايعلا ةيسحلا ٌةركاذلاو ٠ مصلا وأ ليقوفكملا ىدل لاحلا وه امك

 ةيسنلاب ةصاخ ةيمهأ تاذ ربتعت امك 2 نينانفلا ىدل زيمتم لكشبو ةصاخ

 ٠ ىنفلا عادبالل
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 : 7هتطؤ1 -- 10عأ1551 طبء7)7202 ةيقطنملا ةيظفنلا ركاذلا (؟)

 ٠ ءايشألا وأ تارهاظلا رهوج نع انراكفآ وه ةركاذلا هذه ٌُنومضم

 ربعتل زمر وأ ةملك ىف ةركفلا دسجتت امناو < ةغل نودب دجوت ال ةركفلا نكل

 .٠ ىناعم ا ةركاذ »حلطصم عونلا ١ذه ىلع انايحأ .قلطي اذل ٠ ةئيعم ىئاعم نع

 ةيقطنم تاقالع درجت ىتلا ميهافملا ماظنب ةينغ ةركاذلا نوكت عونلا اذه ىف

 يف تامولعملل درفلا باعيتساب ىرثت ىهو ٠ ءايشألا وأ تارهاظلا نيب
 . ملعتلا ةيلمع

 : 220107 22611017 ةيكرحلا ةركاذلا 5

 ناروصتلا : اهئاعدتساو اهظفحو ةكرحلا جذامن باستكا ةركاذ ىهو

 ,اهتعسو , اهرادقمو « اهتعرسو , ةكرحلا لكشل ةيكرحلا  ةيلضعلا
 ةيمهأ تاذ ةيكرحلا ةركاذلاو ٠ كلذ ريغو « اهعاقياو . اهتريتوو , اهعباتتو

 مزلتست ىتلا لامعألا ضعب ىفو ةيضايرلا باعلألا ىلع بيردتلا ىف ةصاخ

 ضعب ءاروو © ةيكرحلا تاداعلا ءارو كلذل نمكت ىمتو ٠ ةيكرح تاراهم

 ٠ تماصلا ليثمتلا لثم ىكرحلا عادبالا لاكشأ

 : هد06هصول معصم ةيلاعفنالا ةركاذلا (4)

 ٠ ةقباس فقاومي تنرتقا ىتلا ةيلاعفنالا تالاحلا ىف اهنومضم لثمتي

 , ةنيعم تالاعفناب ابوحصم ىضاملا درفلا عجرتسي ةركاذلا نم عونلا اذه ىف

 هركذت ةئيعم تاريثم ءازا فوخلاب درفلا روعش كلذ لاثم ٠ ةيبلس وأ ةيباجيا
 ٠ قباس فقوم ىف اهشاع ةملؤه هربخب

 دقو ٠ ةركاذلل « ةينيوكتلا » صئاصخلا ةعبرألا عاونألا هذه فلؤت

 «فادعألا , عفاودلا : طاشنللةريفتملا طورشلاب طابترا أم نودب 0
 ٠ لئاسولا

 : نيعون ىلا ةركاذلا ميسقت نكمي « طاشنلا قادهآل اقفو  اينا

 : ؟0اانصأقتزت دصع2012 ةيدارالا ةركاذلا )١(

 ىف ةنمضتملا ةيلقعلا تايلمعلا هجوت ةددحم فادعا دوجو ىلع موقتوأ

 فادهأب اطابترا ةنيعم تاعوضوم ناحتمالا ىف بلاطلا ركذتي نأك 2 ةركاذلا
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 .باعيتساو لظفحب بلاطلا موقي ناحتمالا فقوم لبقو 5 هتايصضتقمو لاؤسلا

 ٠ ىرخأ فقاوم ىف اديج اهركذتي ىكل دصق نع تامولمملا

 : طم مامتتإل طتمت7]202 ةيدارااللا ةركاذلا (5)

 ىف ةئمضتلا ةيلقعلا تايلمعلا هجوت ةددحم فادهأ دجوت ال اهيفو

 تارهاظ وأ ثادحال جذامن ىعولا ىلا زفقي عونلا اذه ىف ٠ ةنيعم ةهجو ةركاذلا
 نحنو ركذتن نأك , اهتاذ ءاقلت نم تناك ول امك 2« دصق نودب صاخشأ وأ

 كلذو * ماعطلا لواتتت نحنو ةثداح ركذتن وأ , ايقيسوم انحل اياتك ارقن
 * الثم ىقيسرلا نحللاو باتكلا ةدام نيب طابترا دوجو نودب

 ةركاذلا ميسقت نكمي « ةركاذلا ةدامب ظافتحالا ةيرارمتسال اقفو - اثلا
 : نيعون ىلا

 ١( هطم امص 2126200207 ىلا ةريصق ةركانلا :

 درفلا كاردا دعب ةزيجو ةرتفل تامولعملا نازختسا وأ ءاقبتسا اهماوق
 تناك ناو تامولعملا هذه ٠ ةدحاو ةرأ هل ضرعني ىذلاو اهل رمتسلا ريغ
 راثآ قيثوتو ءاسرا نأ الا « همفاودبو هفادهأبو درفلا طاشنب اليلق طبترت

 عم اهقافتاو هل ةيسنلاب اهازغم ىلع فوقولا درفلا نم بلطتي تامولعملا هذه

 الف . ىودج الب تامولمملا هذه كاردا راركت نوكي كلذ نودبو ٠ هفادهأ

 * ىدملا ةديعب ةركاذلا راثآ ىلا لوحتت

 ةركاذلا» : لثم ؛ ىرخأ تاحلطصم ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلع قلطي دق

 ىلا ضعبلا ليميو ٠ '«© ةيروفلا ةركاذلا ٠» , « ةيلوألا ةركاذلا ٠» , « ةيظحللا

 اهتعيبط ديكاتل 002681156 دنعمته7تإ « ةيلمعلا ةركاذلا ٠ حلطصمب اهتيمست

 ٠ ةيتقولا اهتعيبط بسحف سيلو ء ةيلمعلا فقاوملا ىف ةيزاجنالا ةيئارجالا

 : 1ص اعتت دمعتسوت" ىلا ةديعب ةركاذلا (؟)

 اهراركت دعب تامولعملل لجالا ليوط ءاقيتسالاو نازختسالاب فصتتو

 اقفو تمعدت اذا الا ةلامف ىدملا ةديعب ةركاذلا راثآ نوكت الو ٠ ةديدع تارا

 " ةرتف لوطال ةركاذلا ىف راثآلا هلع قت ةلاحلا هذه ىف ٠ ملعتلا نيناوقل

 ٠ ءافطنالا ةمواقم ىلا رثكأ ليمتو « ةنكمم .
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 ىناسقالا طاشنلا بئاوبجي اطابترإ ةركاذلل ةفلتخملا عاونألا هله

 ميعافملاو راكفألا ةركاذف ٠ ةقيئو ةدحو ىف امنرو ؛ ةلزعنم لمعت ال ةفلتخا»

ركاذ لثمت دق ( ةيقطنملا ةيظفللا لكاذلا ر
 ةيدارا الو تالاحلا ضعب ىف ةيدارا ة

 ةيحان نمو ٠ ىدلا ةليوط وأ ىدملا ةريصق نوكت دقو ء ىرخأ تالاح ىف

 ةيظفللاوةيسحلاو ةيكرحلا ةركاذلاف  اهضعبب عاونالا هذه طبترت ٠ ىرخأ

 تارهاظل ةفلتجملا بئاوجلا اهنيب اميف طب رت اهنأل اهضعب نع لازمنت ال ةيقطنلا

 + ىجراخلا ملاعل»

 ركذتلا ىف ةرثؤلا لماوعلا

 لماوعلا ربتعت ا!ذل ٠ لاعف ملعت جاتن ريبك دح ىلا ىه ةلاعفلا ةركاذلا'

 : حضاو ببسل + اساسأ ىناسنالا ملعتلا ءىدابم ىع ركذتلا ىف ةرثؤملا

م وه ملعتلا ةيلمع جتان وأ دئاع نإ
مم ةرتف لوطال ةركاذلا ىف ىقبتي ا

 , ةنك

 كانه « كلذ بناجيو ٠ فتوملا تاريثمل اقفو ةقدبو ةعرسب درفلا هعجرتسيوب

كذتلا ةيلمع ىف رثؤت ىرخأ لماوع
 ةرثؤم لا لماوعلا معأل ضرعن ىلي اميفو ٠ ر

 : ركذتلا ىغ

 : ةقعصمتت» عموم ةركاذلا ىدع

ع , ركذتي نأ ىداعلإ دشارلا صخشلا عيطتسي
 , ةقيقد ةدمل لقألا ىل

ةدحأو ةرا هعمس دق « ماقرأ ٠ - 4 نم نوكتي نوفيلت مقر
 ناك اذا نكلو ٠ 

حللا نمف ملقرأ رشع لوح نم نوكتي
يلح هركذت يف ةبوعص دجن نأ لمت

 

 * ليثرمل هاتمبس ولو

 نكميو ٠* ملعتلا ىلع انتردقل ايعقاو اديدحت اذه ةركاننلا ىدم ضرتفي

 وأ ةيدرفلا للاقرألا نم ةلسلس راركتب درف لكل ةبستلاب ىدلا اذه كب لحت

سلسلا ىف ماقرألا رادقم ىرن ىكل ٠ تاملكلا وأ فورحلا'
 عيطتسي ىتلا ةل

 ماقرألا نم لسالسلا هذهب ةمئاق ىلي ًاميفو ٠ اهل هعامس دعب اوف اعركذت

 ؛ ( 588 : 151/١ “ دروفليجا) ةيدرفلا#
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 ٠ هفصلا ىغ ) ماقرألا ةميئاق تناك املك هنأ ةماع ةفصب ظح.ول دقو

 ةيسنلاب ةركاذلا ىدم ددحتيو ٠ اأطخلا ةبسن تدادزا ٠ ةليوط ( دحاولا

 ةركاذلا ىف ىقبتسي نأ عيطتسي وهف ٠ ماقرأ عبس ىلاوحب ىداعلا صخشل

 5٠١/ ل ماقراأ سمخ نمو ٠ ثقولا نم 24م٠ ىلاوحل ماقرأ تس نم ةلسلس

 هلا لقأ تاملكلاو فورحلل ةبسنلاب ةركاذلا ىدم ربتعيو ٠ تقولا ف

 ٠ امدح

| 

 م ىلع

0 

5 
 .. | © مسمأ ١؟> من

 9 0 ارث <

 5 98 1 لي

 تاونصتلاب ماعتتسلل رمح
 ٠ رمعلا ريغتمو ةركاذلا ىدم نيب ةقالعلا : )١١( لكش

 ٠ (؟81 : 191/١ ؛ دروفليج )



 سه 5528 ب

 لكشلا نم كلذ حضتيو ٠ رمعلا ريغتمل اقفو ةركاذلا ىدم فلتخي نكلو

 ةففتخملا ةيرمعلا تايوتسملا ىف ةركاذلا ىدم ريغت نيبي ىذلا (1؟) مقر.

 - دروفئاتس » سايقم ىف ةركاذلا رابتخا ىلع تانايبلا هذه دمتعت * درفلل.

 اهعمسي نأ دعب ماقرألا ديعتسي نأ لفطلا نم بلطي ثيح « « ءاكذلل هيئيب
 ةعساتلا نمس ىف لافطألا نأ ٠ لاثملا لييسس ىلع « حضتا دقو ٠ ربتخملا نم

 ٠ ماقرأ سمخل نم نوكنت ةلسلس ركذت نوعيطتسي.
 : ركذتلا ةدام عون'

 ضعب عضوتو ٠ اهريغ نم رثكأ داوملا ضعي ركذت ىف ةبوعص ربخن
 ةنصب هركذت ىف لهسأ رعشلا نأ ( 595 : 191/١ . دروفليج ) تاساردلا'

 ,ءله نأو « ةطبارتملا ريغ تاملكلا مئاوق نم لهسأ رثنلاو ٠ رثئلا نم ةماع

 ددع طسوتم ناك دقو ٠ ىنعملا ةميدع ةداملا نم اهركذت ىف لهسأ ةريخألا.

 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهركذتو عبرألا داوملا هذه ظفحل ةمزاللا تالواحلا

 ركذتلل ةمزاللاتالواحم اددع طسوتم ةداملا عون

 ورك ىنعملا ةميدع عطاقملا

 هرال ةطبارتملا ريغ تاملكلا
 نذل ةطبارتملا تاملكلا

 ارك لمج ىف تاملكلا

 , ةلوهس ىتاعملا تاذ ةداملا ركذت ىلا ليمن اننأ جئاتنلا هذه حمضوت

 اميف ةطبارتملا ريغ وأ ىناعملا نم ةريقفلا ةداملا .كذت ىف ةبوعص ىقلن امئيب

 ٠ هجتاون ركذتا يف ةدئافو ةيلعاف رثكأ نوكي ىئاعللب ىنغلاو ىقطنملا ملعتلا نأ ىأ ٠ اهنيب

 : ركذتلا ةدام ملعن قرط

 ىلا ادانتسا ةركاذلا طاشنل ةنوكملا ةيلقعلا تايلمعلا ةيلعاف ققحتت
 قرط ىلع تايلمعلا هذه دمتعت ام ردقبف ٠ ىناسنالا ملعتلا نيناوقو :ىدابم.
 هذه ضعب لوائتن ىلي اميفو ٠ ةركاذلا ةيلعاف نوكت « ملعتلا ىف ةلاعف
 ٠ قرطلا



 لوح ةديدع تاساردب سفنلا ملع رخذي : ةيتزجلاو ةيلكلا ةقيرطلا
 لكك ةداملا ملعت لضفألا نم له : ةملمتملا ةداملا ركذت ىف لثمألا بولسالا

 دقو ٠ ( ةيئزجلا ةقيرطلا لباقم ىف ةيلكلا ةقيرطلا ) رصانع ىلا اهتئزجت مأ
 ىلا ليمي رخآلاو , ةيلكلا ةقيرطلا لضفي ناك اهضعيف « جئاتنلا تفلتخا

 صخشلاو « اهعونو « ةداملا رادقم ىلع كلذ فقوتي نكلو ٠ ةيئزجلا ةقيرطلا

 هايازم نيتقيرطلا نم لكلف ٠ ىرخألا لماوعلا نم كلذ ريغو ٠ هسفن ملعتملا
 * ةهبويعو

 ةدحوب فصتتو ةياغلل ةليوط ةداملا نوكت ال امنيح ةيدجم ةيلكلا ةقيرطلا
 ٠ ءازجألا لوانت هقايس ىف نكمي راطاك نالمعي ىقطنم عباتتب وأ ةيعيبط

 ٠ ةيعص وأ ةليوط ةداملا نوكت امئيح رثكأ ةيدجم نوكتف « ةيئزجلا ةقيرطلا امأ
 فقي نأ عيطتسي ثيح « ملعتملا ىدل ةيعفادلا ةلاحلا ظفح ىلع لمعت ىهو

 ٠ ةوطخب ةوطخ مدقت نم هزرحي ام ىلع

 ناطيترت اه اريثك امهنأ الآ - ايازم نم نيتقيرطلا نم لكل ام مغرو
 ةيلعافب اهركذت دارملا ةداملا ملعت ىف لثمألا بولسألا نوكيو < امهضعبب

 88016295[) « لكلا  ءزجلا لكلا » ةقيرطب ىأ ٠ نيتقيرطلا نيب عمجلا وع
 نيوكت ىلع دعاست تناك ناو « اهدحو ةيلكلا ةقيرطلا نأل ء (ي) (طماو

 ,ةيلاتلا فقاوملا ىف اهركذت دارملا ةملعتملا ةداملل ماع ىعجرم راطا وأ ماع ىنعم

 ٠ ةنوكملا اهرصانعب ةطاحالاو ةداملا راوغأ ىف قمعتلا ىلع اريثك دعاست ال:

 ىفةبوعص دجيو ليصآافتلا ىف تتشتي درفلا لعجت دقف « ةيئزجلا ةقيرطلا املا
 نيب عمجلا ناك اذل ٠ اهنيب عمجي دحاو ىنعمب جورخلاو ءازجالا نيب طيرلا

 لك ايازم نم ديفي هنال , ركذتلا ةدام ملعت ىف لثمألا بولسألا وه نيتقيرطلا.

 ٠ امهتم

 « نيئرم وأ ةرل ةداملا ةءارق دعب « لضفألا نم له : عيمستلا ةقيرط

 طاقنلا ىلع زيكرتلا عم ةداملا عاجرتسا لواحن وأ ىرخأ ٍةرم اهأرقن نأ

 ٠ لضفألا ةقيرطلا ىه ( عيمستلا ) ةريخالا ةقيرطلا نأ كش ال ؟ ةفيعضلا

 : [ ١517 ) « ستيح رئرآ » اهب ماق ةدئار ةسارد نم كلذ حضتي

 ٠ قباسلا لصللاب ريكفتلا ىف « بيكرتلاب ليلحتلا » ىسيلمع ىلا مجرا ()
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 ىكحت ةريصق عطقو ٠ ىنعم تاذ ريغ مطاقم لافطألا نم ةعومجمل مدق اهيق

 ٠ قئاقد ةعست ةسارد ةرتف لك تقرغتسا دقو ٠ تايصخشلا ضعبل اريس

 تحوارت دقو + هأرق ام عيمستب موقي نأ هنم بلطي ىتح أرقي صوحفملا ناكو
 ٠ ةفلتخملا تالواحملا ىف 2/8٠ ىلا ءىش ال نم عيمستلا ةرتفل ةيونملا ةبسنلا

 اقفو اهركذتي نأ صوحفملل نكمأ ىتلا ةداملل ةيونملا ةبسنلا ىلي امم حضتيو
 : عيمستلا ةرتف تاريشتمل

 ةركذتكاةدامللةيوثلاةبسنلا ةيوثملا ةبسشلا
 صصخم ات قولل

 عيمستلل

 ةريصقلا عطقلا ىنعملا ةييدع عطاقملا

 تاعاسةدعب قروفلاعيمستلا تاعاس#دعب ىروفلاعيمستلا

 15 نان ١6 نان ءىشال

 19 "و اى نب انكي

 "و 4 34 6 4
 كل 32 ؟/ هال 51

 55 5252 م 37 م

 0 ةبسنلاب عيمستلل صصخملا تقولا ةدايز نأ حضتي تانايبلا هذه نم

 ةرتف  ىأ ) ملعتلا ةرتق نم 7/8٠١ نم برقي ام ىلا ىنعملا ةميدع مطاقملل
 نك

 بلطتت مل ةريصقلا صصقلا نأ نيح ىف ' اهملعت ةدايز ىلا ىدأ دق ( ملعتلا

 عيمستلا ناك دقو ٠ عيمستلا ةيلمعل ملعتلا ةرتف نم 5٠/ سصيصضخت نم رثكأ

 ىف .ركذتلل ةيوئملا ةئسنلا تناك ثيح « اجرملا عيمستلا نم لضفأ ىروفلا

 . تاعايس عبرأ هم :اجرملا عيمستلا فعض"' ىروفلا عيمستلل اقفو نيتداملا

 :اهيلع ىوطنت ىتلا ةيسفنلا نيئاوقلا نم ميمدستلا ةقيّرط ةيلعاف حضتت

 لقعلا لمع رصتقي ال ثيح 2.ملعتملا بناج نم رثكأ ةيلعاف نمضت ىهف (1)
 ىلعو هريكفتو هتاساسحا 'طاشن ىلع ذرفلا دمتعي لب م« ةءارقلا درجم ىلع

 , اهتيوقتو ةيعفادلا ةلاحلا رارمتسا نمضت ىهو (ب) « ةيلقعلا هاوق ذحش

 هققحي أم ىلع فقيو بيردتلا نم ديزم ىلا جاتحجت ىتلا طاقنلا درفلا كردي ثيح
 ٠ مدقت نم



 ب ؟؟0/ -

 ةسارد لثم ) تاساردلا ضعب دكؤت : تارتف ىلع عزوملا ملعتلا ةقيرط
 809683  تارتف ىلع عزوملا بيردتل ١ وأ ملعتلا نأ ( 153710 ٠ شراتس
 ملعتلاف ٠ ةدحاو ةرتف ىف سدكتي ىذلا زكرملا ملعتلا نم لضقأ اههتططنك
 نيح ىف ٠ تتشتلاو بعتلا لماوعي طبتري هنأل ةيلعاف لقأ نوكي دق زكرا»
 ةداملل ىجيردت لثمت ىلعو كطاشنلا ددجت ىلع ىوطني عزوللا ملعتلا نأ

 ٠ ةدحاو ةعفد اهماهتلا نم الدب ةملعتلل

 فقاوم لسك ىف لثمألا ةقيرطلا وه عزوملا ماعتلا سيل ٠ كل عمو
 زكرملا بيردتلا نوكي ام ةداع تالكشملا لح ىلع مئاقلا ملعتلا ىفف ٠ ملعتلا

 ىلع ةلاحلا هذه ىف موقي هنأل «, لضقألا ةقيرطلا وه دطدقممعت مهةعانعو

 ىلع عزوملا ملعتلاب اهنيوكت بعصي دق ةلماكتم ةيلك ةروص نيوكتو ةريصبلا
 طامنال ةبسنلاب ام دح ىلا لضفأ عزوملا بيردتلا ثنوكي ىلاتلابو ٠ تارئف

 ٠ ىلآلا ملعتلا

 : ىرمعلا ىوتسلا
 ٠ ملعتلا ىلع هتردقب اطابترا درفلا سعب ركذتلا تايلمع ةيلعاف رثاتت

عتلا ىلع ٌةردقلا لصت ىرمع ىوتسم ىأ دنع : لءاستن نأ نكمي انهو
 ىلا مل

 ! روهدتلا ىف أدبت نس ىأ ىفو 2 اهاوتسم ىصقأ

 وتث ملعتلا ىلع ةردقلا نأل , ةدحاو تسيل لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا

 ا نع فلتخت سانلا نآألو 2 اهملعت دارملا ةداملا عون ىلع

 اذهل ةياجا مدقي نأ (19948 ) « درانوكو زئوج » لواحي ٠ مهروهدتو مهومن

 نس نيب مهرامعأ حوارتت اصخش 6 ىلع ةسارد ايرجأ دقف : لاؤسلا

 ةكرحتم ةروص ىف اهنوري ءايشأ ملعت ىلع مهتردق ىدم ديدحتل ةنس ٠ 3٠

 ريغتلا (١؟) مقر لودجلا حضوي ٠ اهضرع دعب اهركذت مهنم بلطيو ةيداع

 ٌةردقلا هذهل معيرسلا ومثلا ظحال ٠ رمعلا ريغتمل اقفو ركذتلا ىلع ةردقلا ىغ

 رمع نم تائيرشعلا ىف نوكي ة ا و م ا

 ىفو ٠ نيعبرألاو ةسماخلا نس ىتج ٍهطبب روهدتلا ىف ذخات مث , ناسنالا

 ةمئاشلا ةركفلا فلاخي اذه لبلو ٠ نيعبرألاو ةسماخلا دعب ا روهدتلا

 «٠ ىوقألا ةركاذلاب نوعتمتي راغصلا لافطألا ناب
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 ٠ ( 1554 نورخآو زنوج ) ٠ درفلا رمعو ( ةكر حتم روص ر ايرصب تظحول ثادحأ ركذت ىلع ةردقلا نيب ةقالعلا : (1؟) لكش

 .لاكشأ ضعب ىلع هتاسارد لالخ نم ١ ( 19151 ) « كيدنروث » حضوي

 ةفل ملعتو ؛ درفلا اهي بتكي ال ىنلا ديلاب ةباتكلا ملعت لثم  ىرخألا ملعتلا
 مسر ملعتو « ةءارقلاو باسحلاك ةيساردلا داوملا ملعتو 2 ةديدج ةيبنجآ
 ٠ لافطألا نه ربكأ ةعرسب اوملعتي نأ نوعيطتسي رابكلا نأ  ةقدب طوطخ

 : ىلقعلا ىوتسملا

 ركذتلاو ملعتلا ىلع جردقلاف ٠ درفلا ءاكذ ىوتسمب كش الو ركذتلا رئاتي
 تايلمعلا لك ىف كلذ حضتيو « ةفيعض نوكت لوقعلا فاعض لافطالا ىدل
 .فصتي ام اًيلاغ ٠ كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ةركاذلا طاشنل ةنوكلل ةيلقعلا
 ٠ ةيوق ةركاذب ءايكذألا لافطألا
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 : ( ىثنا  ركذ ) سنجلا
 ىف ىرمعلا نهاوتسم سفن نم نينبلا ىلع اقوفت ابلاغ تائبلا ىدبي

 ددصلا اذه يف ثوحبلا جئاتن نكلو ٠ ىسر»ملا ملعتلا ىقو ةركاذلا تارابتخا

 ٠ ةقلطم ريغو ةبراضتم

 : ةيلاعفنالاو ةيعقادلا لماوعلا

 , ةيعفادلا دادزت ام ردقيف ٠ ركذتلاو ملعتلا ىف امسساح ارود بعلت

 متاساردلا ىدحا ىف ٠ ركذتلاو ملعتلا ىف لقعلا طاشن ىوقي ام ردقب

 تاسملكلا نم اجاوزأ اوركذتي نأ بالطلا نم ةعومجم نوثحابلا ريخأ

 ةفصب ةركاذلا ىف اهوقبتسي ىكل اهدلعت مهنم اوبلط امنيحف : نيتقيرطب
 مهنم اوبلط امنيح ثدح امم ةيلعاق رثكأ اركذتو املعت اودبأ ٠ ةميدتسم

 ٠ اجرملاو رشابملا ركذتلل ةبسنلاب كلذ حضتا دقو ٠ ةتقؤم ةفصب اهركذت

 ىتلا ةقيرطلاو درفلا تامامتعا ريثتست ىتلا ملعتلا ةدام ناش نمو

 هفادهأبو ةقباسلا هتربخب اهطبرت ىتلاو ةداملا هذه ءازاب ةيعفادلا هتلاح طشنت

 ةقدبو ةعرس ءاعدتسالا ىلا ليمأ نوكتو ةركاذلا ىف تبثتت نأ ٠ هيمارمو

 لوب 01 هلل ععأ « رثآلا نوناق » دكؤي كلذ ىفو ٠ ةقحاللا فقاوملا ىف

 زيزعتىلاىدؤت نيعم ريثم ةباجتسالا عبتت ىتلا حايترالا ةلاح نأ « كيدنروث» دنع

 درفلا ليميو ٠ ةباجتسالاو ريثملا نيب طابترالا ىوقي ثيح « ةباحتسالا هذه

 ٠ لبقتسملا ىف ةززعملا ةباجتسالا هذهبنايتالا ىلا

 همدقتل هتفرعم ملعتلا ىلا درفلا ىدل ةيعفادلا ةلاحلا ريثتسي اممو

 « همدتت درفلا فرعي ام ردقبف ٠ ملعتلا ةيلمع قايس ىف هققحي ىذلا ةحاجنلو

 تاساردلا ضعب نم ةقيقحلا هذه حضتتو ٠ ريكأ ةعرس ملعتي ام ردقب

 نم تارتفل اوعضخ « تايلكلا ىدحاي بالطلا نم نيتعومجم ىلع تيرجأ ىتلا
 ناك ىلوألا مايأ ةريشعلا لالخ ىف ٠ مهتاجرد بسحت ةرتف لك ىفو بيردتلا

 ةعومجملا نأ نيح ىف « لوأب الوأ مهتاجردب ىلوألا ةعومجملا نوربخي نوثحابلا

 (5١)مقرلكشلا ىف ملعتلا تاينحنم حضوتو ٠ اهتاجردب ملعت نكت مل ةيناثلا
 ةعومجلا ىلع اهملعت ىوتسم ىف تقوفت ايعفاد ةراثتسملا ةعومجملا نأ فيك



 كلل 5-7

 ١ ,؟ ”" ع ه٠ و يه ه 1١١ ١١ |١ ٠١ هم

 ٠ هملعت لدعم ىلع هتازاجنال درفلا ةفرعم رثئآ : )١5( مقر لكش

 15/١ : 594 ( ٠ , دروفليج )

 ابك نيتعومجملا نيتام نيب ةعستم ةفاسملا نأ فيكو 2 ايعفاد ةراثتسملا ريغ
 : سكعلا ىلا ةيرجتلا تريغت رشاعلا مويلا دعبو ٠ نيينحنملا دعابت نم حضتي
 ةعومجللا نأ نيح ىف , اهتاجرد نأشب تامولعم ىقلتت دعت مل ىلوألا ةعومجللاف

 مويلا دعب ) ملعتلا تاينحنم حضوت ٠ تامولعملا هذه ىقلتت تراص ةيناثلا
 ةمومجملاف ؛ رخآلاب امهنم لك ناكم اتلدبتسا دق نيتعومجملا نأ ( رشاعلا
 لالخ ملعتلا ىف اقوفت ترهظأ ىتلاو رشاعلا مويلا لبق اهتيعفاد ةراثتسملا
 ايعفاد راثتسن ال تراص نأ دعب اهملعت لدعم ىف تضفخنا دق « ةرتفلا هذه

 كلذ ىنعيو ٠ ةيناثلا ةعومجملل ةبسنلاب حيححص سكعلاو ٠ ريشاعلا مويلا دعب
 رلعتلا ىف ربكأ ةيلعاف ىلا ىدؤي ةيعفادلا ةراثتسالا ةلاس ظطافتحالا نأ
 ٠ ركذتلاو

 نا ا

 انيمج سائلا اهيف كرتسشي ةماع ةربخ وأ ةعئاش ةيسفن ةرهاظ نايسنلا
 كربلا نايسن ىلا ليمي ناسلالا نأل ةمعن وهف : ةهقنو ةمعن نايسنلاو
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 نع راثآو تاعابطنا هتركاذ ىف نزخي نأ عيطتسي ال هنألو اهب رم ىتلا ةمؤملا

 ٠ ىسنن انل ريخ نذا ٠٠٠ ةفلتخملا هومن تاوئنس ىف ثادحأ نم هب رم ام لك

 دح ىلا لصت دق ةداح ةرركتم اروص ذختا اذا ةمقن نوكي دق نايسنلاو

 نايسنلا لصي دقو ,:ةمساح فقاوم ىفو هملعتي امو درغلا هملعت ام نايسن

 ٠ ةيمويلا ةايحلا ىف ةداتعملا ءايشألا طسبأ ركذت ىلع ةردقلا نادقف دح ىلا

 : نايسنلا لدعم

 عيطتسي ال ادحأ نكلو . ىرخأب وأ ةجردب نايسلل ضرعتي هملعتن ام لك :

 اذا اعو . ةملعتملا تاعابطنالا نآسنالا اهب دقفي ىتلا ةعرسلا ىدم ددحت نأ

 نأ وأ ةركاذلا تايلمعو لحارم لك ىف رمتسم لدعمب ثدحي نايسنلا ناك

 ٠ ةياهنلا ىف وأ ةيادبلا ىف عرسأ نوكي نايسنلا

 1 0 )© 50 3و

 ( [انألاب ر خلا يصب ءرصتملا تقولا
0 ١ 

 ٠ نايسنلا ىف سواهجنبا ىنحنم : )١6( لكش

 (ا9نا 7" «سواهجتبا)

 ئيرشعلا نرقلا علطم ىف « ىناملالا سفنلا ملاع ء « سواهجنبا » لواح دقل

 ىلحشم» "ب سشفشنلا ملع عيرات ىف فرعي راص اميق نايستلا لدعم ذدحب نأ

 لكاصوت ٠ (15) مقر“لكشلا نم حضتي امك, « نايسنلا ىف سواهجنبا

 نف مثاؤقل مهملعت ةداعاو هيصوحفم' ملعت .نم 'ئنحنملا اذه ىلإ +. سواهجنبا »
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ام ةطساوب « ىنعملا ةميدع عطاقملا نم اعطقم رشع تالث
 ريوتلا ةقيرطب فرعي 

 ملعتلا ةداعا  ملعتلا ةقيرط انايحأ اهيلع قلطي امك وأ هدهلمو» معاطف

 نم بلطي ةقيرطلا هذه ىلع ءانب ) ٠ ]1هوعصتنصو - لووصتمع معاطم#

 دحلا ىلا ىتعملا ةييدع عطاقملا وأ تاملكلا نم ةمثئاق وأ سرد ملعت صوحفملا

 بلط دقو ٠ ( ةحيحص ةقيرطب ( نيترمل وأ ) ةرمل اهعيمست هعم عيطتسي ىذلا

 هعم نوعيطتسي ىذلا دحلا ىلآ ةمثاق لك ملعت ةيصوحفم نم « سواهجنبا »

 ,ةنيعم ةرتف دعب مئاوقلا هذه ملعت ديعأ امنيحو ٠ ءاطخأ نودب نيتره اهتيمست

 ةقيقد نيرشعلا دعب هودقف دق هوملعت دق امم ابيرقت 7,20٠ نم برقي ام نأ دجو

 دعب ابيرقت 286٠١ 2 مايأ ةتس دعب /اله , دحاو موي ءاضقنا دعب 237" 2 ىلوألا

 ىئاعملا نم ةريقفلا وأ ةطيبارتملا ريغ ةداملا نأ كلذ ىنعيو ٠ اموي نيئالثو دحاو

 ٠ ةركاذلا ىف شيعت ال

 حف وع
 اس

9 

0 
 1 ' سدس ولا ةيدعإلاثع

 ع7

1 
ٍْ 

 ن . 8 >6 3 ١

 ((أمألإب لعتلا حو هرمنم ا تكولا

 ى

 ةرتف لالخ داوملا نم عاونأ ثالث ىف تامولعملا ءاقبتسا تايئحنم )١5( لكش
 لالا ضافخنالاو + ىنعلا ةميدع ةداكا ىف عيرسلا ضافخنالا حضوتو « رهش

 ( ١ 151/١٠ : 1١4 دروفليج ) رعشلاو رثنلا ىف ريثكب

 266061012 تان76 ءاقبتسا ىنحنم نوكيف ؛ ىنعملا تاذ ةدامللةبسنلاب امأ

 نم حضتي امك « ىنعملا تاذ ريغ ةداملل ةيسنلاب وه امم لضفأ تامولعملا

 ةملعتملا داوملا نم عاونأ ثالثل تايئحنم ثالث نمضتي ىذلا )١1( مقر لكشلا
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 حضاو طوبه دجوي امنيب هنأ ظحال * ( ىنعملا ةميدع عطاقم « رعش « رثن )
 الا , ىلوألا ةليلقلا مايألا لالخ ثالثلا عاونالل ةبسنلاب ءاقبتسالا ةيلمع ىف

 ءابدج داوملا نم ريثكب لضفأ ( رعشلاو رثنلا ) ىنعملا تاذ داوملا ءاقبتسا نأ
 ٠ ىناعملا

 نأ 0 ) : نذا تانايبلا هذه نم اهب جرخن نأ نكمي ىتلا قئاقحلا نمو

 نايسنلا نأو (ب) « ةركاذلا ىف راثآلا ضعب ىقبتت امناو امات نوكي ال نايسنلا
 ةطبارتملا ةداملا (د) , كلذ دعب ؤطابتلا ىف ذخأي مث ةيادبلا ىف اعيرس نوكي

 لقي ىتلا ةككفملا داوملا نم رثكأ ةركاذلا ىف ىقبت ىقطنملا عباتتلاو ىناعملاب

 ٠ ىنعملا اهيف

 : نايسنلا ىف ةرئؤملا لماوعلا

 ةرعاظ ءارو نمكت ىتلا لماوعلا نم ددع ىلع ةيسفنلا تاساردلا دكؤت

 لماوعلا هذه زربأ نمو ٠ ةعرس لقأ وأ رثكأ لدعمب اهثودحو نايسنلا

 : ( "319 - 14 : 151/1 « رتنه ؛ ١91/١ : ١9-5 2١5 « دررفليج )

 ملعتلا ةلهس ةداملا نأ سفنلا ملع يف ةررقملا قئاقحلا نم : ةداملا عون

 لاصوألا ةطبارتملا ريثو ىئاعملاب ةريقفلا ةدالا نأو ٠ ركذتلا ةلهس اضيأ نوكت

 ملعتملا اهيف بستكي ىتلا ةداملا نأو +٠ عيرسلا نايسنلل ةضرع رثكأ نوكت

 ٠ ادبأ ةركاذلا نم اهراثآ ددبتت ال ةريصب

 رواجتيىنلا * كازلا ملعتلا ىدؤي : 07616ةصتسه دئازلا ملعتلا

 ةلثمأ نمو ٠ ةركاذلا ىف تاعابطنالا ةيوقت ىلا ٠ ةداملل دئازلا ناقتالا دح

 صاخشألا ءامسال درفلا' ملعت ٠ برضلا لودج مادختسا ملعتلا نم عونلا اذه

 0 ةلثمألا نم كلذ ريغو . هتاراهمو لمعلا ةربخ , هب نيطيحملا

 تامولعملا نزخو ءاقبتسا ناك اللا : 5800 ةصصدعته» ةمدصلا نايسن
 *ةيلمعلاهذه ىف رثؤي دق هل ثدحي ءيش ىأ ناف , غامدلا لمع ىلع اضيأ دمتعي

 ءانثأ وأ ثداح ةجيتن غامدلا ىف ةديدش ةبرض وأ ةمدصل صخش ضرعت اذاف
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 ركذتي ال هيعو ىلا دوعي نأ دعب هنآف ٠ حملا ىف جاجترا اهيلع بترتي بعللا

 ,ذه ىف ٠ مويلا كلذ ىف ثدح ام ىتح وأ بعللا وأ ثداحلا نع٠ ءىش ىأآأ

 ' نم نايستلل ةضرع رثكأ ا ىف ةثيدحلا تاعابطنالا نوكت ةلاحلا

 ٠ مدقألا تاعابطتالا

 ةبسنلاب ةصاخو « ةركاذلا .تاعابطنا ىف ءافطنا ثدحي دقو : رقاقعلا

 هممست وأ غامدلل دئازلا عبصشتلا تالاح ىف , ةثادح' رثكألا تاعابطنالل

 هذهل رمتسملا ىطاعتلا ىدؤي دقو ٠ تاردخللاو تايلوحكلا لثم ريقاقعلاب

 ٠ اهروهدتو ةركاذلا فعض ىلا ىدؤي دق امب خللا ايالخ فالتا ىلا ريقاقعلا

 ضعب ثدحي دق : 2650201156 ذمطتطأ هد  ىعجرلا فكلا

 ٠ ةديدجلا تاعابطنالا ملعت بقعي ديدج ىلقع طاشن دوجو ةجيتن نايستلا
 علطصم لبقنم ةملعتملا تاعابطنالا ىلع ديدجلا طاشنلا ريثأت ىلع قلطي

 ةلاحلا هته ىف ٠ قباسلا ملعتلا ىلع هريثأت رشابي ىذلا , « ىعجرلا فكلا »

 تاطابترالا لخدتو « ةميدقلا تاعابطنالا عم ةديدجلا تاعابطنالل لخادت ثدحي

 تناك اذا ىعجرلا فكلا رثآ لقي نكلو ٠ ةييدقلا عم عارص ىف ةديدجلا

 رركتي مل اذاو. ةوقب ةمعدتمو , حايترالا ىلع ةثعاب ةميدقلا تاعابطنالا

 ٠ درقلل ةقحاللا طشانملا ىف ةديدجلا تاعابطتالا عم اهلخادت

 براجتلا ىدحا ىفف ٠ موثلا لماع ىعجرلا فكلا رثأ نم ففخي اممو

 ىف اظفحي نأ نيدشار نيصخش نم بلط ( 1994 ٠ خابنيلاد و زتكنيج )

 ويلا طاضشنلا ةرتف لبق )١( ىئعملا ةميدع عطاقم ةرشع نم ةمئاق ةركاذلا

 ةيلمع. تسيق دقو ٠ مونلا تارتف دعب .(5) و موي لك حايص ىف ىأ ىداعلا
 ىنامثو تاعاس عيرآو نيتعاسو ةعاس دعب ( اجرملا ءاعدتسالا ) ءاقبتسالا

 ظقوي ناك دقف ٠ مونلا ةلاحل ةبسنلابو ٠ ةظقيلا ةلاح ىف طاشنلا نم تاعاس

 ٠ تاعاس ىنامثو تاعاس عبرأو نيتعاسو ةعاس دعب مونلا نم ناصوحفلا

 ناصوحفملااهركذت ىتلا عطاقملل ةيوثملا بسنلا )١7( مقر لكشلا حضوي

 ةبوثملا ةبسنلا تناك ةظقيلا ةلاحل ةيسنلايف : ةعبرالا ةيبيرجتلا تارتفلا دعب

 ف6 ' 55 , ال“ : مونلا ةلاحل ةبسنلابو 9 ء5؟ 0١ « 55 : ىه ركذتلل
0 
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 ةرمثدتم ا عل اقكا د دع

0 
 الار اه مح اد <ب لاش <

 0 ٠ 1 و 1
 معتلا دعر ترامعاسشسا ددع

 فكلا ةرعاظ ثادحا ىلع ةظقيلا ةلاح يف طشانملا لخدن ريثأنت : )١7( لكش

 ٠* مونلا ةلاح ىف ريثأتلا اذه لؤاضتو ىعجرلا
 (1955 « خابئيلاد « زئكنيج )

 ةلاح يف ناسنالا نأ ىهو , ةيلاتلا ةقيقحلا ىلع تانايبلا هذه دكؤت

 طشانم سفقائت وا لخدت ببسي ةملعتملا تاعابطنالا نم ريثكلا دقفي ةظقيلا

 ةلاح ىفف ٠ مونلا تارتف دعب اريثك لءاضتي ةركاذلا دقاف لدعم نأو , ىرخأ

 ,ةددعنملا هتالخدم رثكتو طاشنلا نم ىصقألا ىوتسملا ىلع لقعلا لمعي ةظقيلا

 مدعنت داكتو ىندألا ىوتسملا دنع ىلقعلا طاشنلا نوكي مونلا ةلاح ىفو

 ٠ هب طيحملا طسولا نم تالخدملا

 تايلمع ةيلعاقىف اماه الماع لثمت ىهو : ةيلاعفنالاو ةيعفادلا لماوعلا

 نوكت ملعتملا تامامتها ريئتست ال ىتلا ةداملاف ٠ لبق نم انركذ امك , ركذتلا
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 اسماليا بيست ىتلا « ةمداصلا » ةداملاو ٠ نايسنلاو ءافطنالل ةيضرع رثكأ

 ليلحتلا باحصأ بهذي امك ٠ نايسنلل ةضرع رثكأ نوكت درغلل ايسفن

 ثعاب رثأ اهعبتي ىتلا ةداملا نأ ( كيدنروث ) نويكولسلا دكؤيو ٠ ىسفنلا

 فقاوم ىف درفلا اهيعدتسيف 2 ةركاذلا ىف ايحت نأ ىلا ليمت حايترالا ىلع

 ٠ ةقحاللا ملعتلا



 25 راو

 عساتلا لصفلا عجارم

 ىقيمنعلاةفاقثلل ىرصملا عمجملا ٠ ةركاذلا ايجولويب : ىلضف دامع دمحم ١
 ٠ !9ا1/؟  ةرهاقلا ٠ نوعبرالاو ىناثلا ددملا

 باتكلا ٠ ركذتلا ىلع ةراثتسالا فورظ رييغت رثأ : روصنم تعلط  '؟

 ةئيهلا : ةرهاقلا ٠ ةيسفنلا تاساردلل ةبرصملا ةيعمجلل لوألا ىونسلا

 ١995 ٠ باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 لاعطألا ىدل ركذتلا ةيلعاف وبن روطتل ةيطابترا ةسارد : روصنم تعلط ٠

 تاساردلل ةيرمملا ةيعيجلل ىئاثلا ىوئسلا باتكلا ٠ نيقهارملاو
 ٠ ا9ا/86 , باتكلل ةماعلا ةيرصملا هثيهلا : ةرهاقل ٠ ١ ةيسفنلا

 لخدتلا لماوع ضعبو ىدمللا ريصق ركذتلا : ىنومكلا دمحم هيفو

 تائيلا ةيلكب ةاروتكد ةلاسر ٠ ىساردلا ليصحتلاو ننسلا ءوض ىف

 1١91/5 , ةرهاقلا ٠ سمش نبيع ةعماج

 5. ظوجالمأب 75.0 ظعسعسلطءءسع. قسطتللعع : توسط. ننال.

 طعععقر 1032. .

 6. ةدتقطإ, 8.6. 156 ةلكفدأ 02 ه هطقصوع 02 طماع منسق هد مععقلل
 دس ماددصستموب 3. 1مم, ظورهطمام 1935, 18, 725-70,

 1١ ظططاصعانقاتم, 8. ةكدسممو. (1عدمق. طون ةف داع عع هستق 0.

 ظايففعملانق,) اوم هلع : ؟ةومطععو ©ن116جو, مططسطأم اننا,
.19 

 8. ةةاموب هل 26كاماتمد ههه ةةعام» ذط مدعسممتمتسع. قةعوط
 1252 كمامب 1

 9. © الكمعلب 32. 6هدعمل مموطماموو. 4غ5 هن. 316ج وطن :

 قةتكالتقأمل ةظممأ -- 77هنغ طعووم 29غ 1شقق,



 هس 558 -

 8ططط, 10.0. 126 02عوهتممأتم» ه5 طعطقمتمد 1767 77ج : 197117

.1949 
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 : ىوبرتلا سفنلا ملعب هتقالعو ملعتلا
 هدحأ | 28عز:كطما10عإب 05 اعومأتع ملعتلا ةيج ولوكيس ربتعت

 كلذ , 1:31 ههانهدهل 283601081 ىوبرتلا سفنلا ملعل ةصصختلملا عورفلا

 : ٠ ىوبرتلا ومنلا ةيلمعب اساسأ متهي ىذلا سفنلا ملع نم عرفلا

 عمتجملا ةراضح روطتب دادزت ةيبرتلا ىلا ةجاحلا نأ نآلا حضاولا نمف

 تاراهملا نم اريثك دارفألا ملعت ةرورض هيلع بترتي امم « هبلاطم ديازتو

 «ىوبرتلاس فنلا ملع ةصاخبو ٠ ةيبرتلا رود ىتأي انهو٠ كولسلا بيلاساأو

 بيلاسألاو جهعانملا نع فشكلا ىف سفنلا ءايلع رود ىتأي لاجملا اذه ىفو

 ومنلا ةيلمع نم ةبولطملا جئاتنلا ىلع لوصحلا ليبس ىف مدختست ىتلا

 ٠ ةيافكلا نم ةجرد ىصقأب ىوبرتلا

 ةحأك هتسارد لاجمو ىوبرتلا سفئنلا ملع ةفيظو لواننن امدنعو

 نم ةعومجم هجاون انئاف « ىوبرتلا ومنلا ةيلمعب متهت ىتلا ةيسفنلا مولعلا

 هققحينأ نكمي امو « تاعوضوم نم ملعلا اذه لاجم ىف لخدي امع ةعونتملا ءارآلا

 مولع نم عرفلا اذه تاعوشوم لوخ ءارآلا هذه فالتخا عمو ٠ فئاظو نم

معب اساسأ متهي هنأ ىلع نيصتخملا ىدل فالخ كانه سيلف سفنلا
 وبنلاةيل

 * دارفألل قوب رتلا

 تالكشملا ٠ ىوبرتلا سفنلا ملع اهلوانتي ىتلا ةيسيئرلا تالكشملا نمو

 لماوعلا رودو ٠ ىعامتجالاو ىسفنلا مهومتو ذيمالتلا جضني طبترت ىتلا

 عمتجمافادعأ ءوض ىلع ددحت ىتلا- ةيوب رتقا فادعألا مث ٠ كلذ ىف ةيسفنلا

 * عمتجملا دوست ىتلإ ميقلاو تاهاجنإلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا هتفسلفو

 فادمألا مذه ةيجرتي ةسردملا موقت ٠ سفنلا ملعب ءىدابمو قئاقح ءوض ىلعف

 اة



 ل عل اب

 ىوبرتلا سفنلا ملع نأ ىلا ةفاضالاب اذه ٠ ةيكولس تاءارجا ةعومجم ىلا

 ةدافتسالاب كلذو ٠ ذيمالتلل اهتمءالم ىدم ةفرعمو ٠ فادعألا هذه ةساردب موقي
 تايوتسملل اهتم نك ةمءالم ديدحت ىف هرماظمو ويتلا لحارم ةسارد نم

 ٠ ةفلتخلا

 دعاوقلاو سسألا ضعب ىلع موقت اهسفن ميلعتلا بيلاسأ ناق كلذك

 تاءارحالا هذه ناف «٠ ةيلعاف رثكاو اديج سيردتلا نوكد نكلو . ةيسفنلا

 هبناوجلا مهفو ملعتلا ةيجولوكيس ىلع اساسأ موقت نأ بجي دعاوقلاو

 تارثؤملاوأ لماوعلا بنجت نكمي فيكو ' ملعتلا 98 ىف ةفلتخملا تارئثؤملاو
 تاداعلا نيوكتو « تاراهملا باسنكا مدعو ٠ ملعتلا ةيلمع ةقاعا ىلا ىدؤت ىتلا

 دق دحاولا عوضوملا نأ ثيح «2 ىميلعتلا فقوملا نم دصقلا ربتعت ىتلا
 ةيميلعتلا فقاوملا ددعتت نأ نكمي امك ٠ بولسأ نم رثكأ هسيردت ىف مدختسي

 ٠ ءادأ ةقيرط ملعت وأ ةلكشم لح وأ ةنيعم ةراهم باستكال

 .تامولعم انيدل نوكي نأ ىرورضلا نم هناف « ةيلعاف رثكأ املعت ققحن ىكلو
 , ةفلتخلا داوملا ىف هليصحت ىوتسمو « هلويمو ذيملتلا تاردق نع ةرفاو

 , ةنلفملا سيياقملاو تارابتخالا كلذ ىف نيمدختسم هتيصخش صئاصخو

 ٠ ىملعت فقوم لك عم بسانتت ىتلا ىرخألا بيلاسألاو

 باستكاو ملعتلا ةيلمع نوهجوي فيك ةفرعم ىلا نوملعملا جاتحي امكو
 ىلا كلذك ةجاح ىف بالطلا ناف + ةفلتخملا ةيميلعتلا فقاوملا ىف تاراهملا
 «تالكشملا لحو ريكفتلا بيلاسأ باستكاو * ليصحتلا بيلاسأو قرط ةفرعم
 .قيقحت بالطلا عيطتسي « ةساردلا قرطو بيلاسأ لضفأ ملعت ةطساوبق
 لل ) ظوحلم لكشب تقولاو دهجلا ريفوت عم لضفأ ءادأ ىوتسم

 (٠

 هتيمهاو ملعتلا ىنعم

 ' ةيمهأ انل نيبتي ىوبرتل ١ سفنلا ملع لاجمو ةفيظو نع هانضرع آمم
 يتهيو ٠ ىربرتلا نسننلا ملم نبأ ةيصضتتملا عوزتلا هناك مامتلا ةيجداركيس
 ةيلمع اهيلع موقت موقت ةن ىتلا نيناوقلاو ءىدابملاو سسألا ةفرعبب ملعتلا سفن ءايلع
 ٠ ةفلتخلا كولسلا طامنا باستكا بيلاسأ ةسارد عم ملعتلا
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 امناو « ةرشابم ةظحالم هتظحالم عيطتسن ال ةيسفن ةيلمعك ملعتلاو

 .تايلمع ىلع دمتعي هنأل ؛ ىحلا نئاكلا نم رداصلا كولسلا نم هيلع لدنسي

 ةيضارتفا ةيلمع هنأ ىلع هتاذ ملعتلا ىلا رظنن كلذلو « ملعتلا ةيلمع ريغ ىرخا
 ٠ هتاذ كولسلا ةظحالم نم اهيلع لدتسي « 11900 ءانعهال 200ععوم

 .درسفلا كولس ىف مئاد هبش ريغت ةيلمع هنأ ىلع ملعتلا فرعي كلذلو

 ريغت نه هيلع لدتسي نكلو ةرشابم ةفصب ظحالي ال ةسرامملا ةجينن اشني
 ٠ ١ ىلا نئاكلا ىدت ءادالا

 هرسفلا كولس ىف مئاد هبش ريفت ةيلمع هنأ ىلع ملعتلا فرعي كلذلو

 ٠ املعت ربتعي ءادالا ىف ريغت لك نأ لوقن نأ عيطتسن ال انناف « ملعتلا ىلع

 هئالذو ء فقاوملا ضعب ىف لبقتسملا يف درغلا كولسي أبنتن نأ عيطتسن اننأل

 ءازجأ ضعب لاصئتسا ةحارج ءارجال ةيكولسلا فقاوملا هذه ىف لخدتلاب

 ناف ىلاتلابو ٠ الثم تاردخملا ريثأت تحت ىحلا نئاكلا عضو وأ ٠ الثم مسجلا

 اهرابتعا نكمي ال تايلمعلا هذه لثم نع اشنتو كولسلا ىف ثدحت ىتلا تاريغتلا

 هثامثع ديس ) ٠ كولسلا يف اهراثآ راهظال ةسرامم بلطتن ال اهنأل كلذو ' املعت

 ٠ ( ا5١الا/ , ىواقرشلا رونأو

 ىوبرتلا سفنلا ملعل ةصصختملا عورفلا دحأك ملعتلا ةيمهأ ىتأتو

 نأ بجي  ةفلتخملا هرهاظم نيب قرفلاو , كولسلا مهفن نأ اندرأ اذا اننأ نم

 ةلاح نمو ٠ رخآ ىلا فقوم نم فلتخت ىتلا تاباجتسالا نوكتت فيك الوأ مهفن

 ٠ ماع هجوب ةيكولسلا فقاوملا مكحت ىتلا تاريغتملاو لماوعلاو ٠ ىرخأ ىلا

 عضت ىتلا ةيسيئرلا ةيصاخلا ملعتم كولس ىعو  ةغللا ربتعتو

 ,نم رخآ ىوتسم ىفو ٠ ةيحلا تانئاكلا ىقاب نيب نيمتمه ىوتسه ىف ناسنالا

 « انتادقتعم , انءارآ , انتاهاجتا ٠ انلويم بلغأ نأ دجن كولسلا تايوتمسم

 ملعتن اننأ ىأ ٠ ةملعتم انكولس صئاصخو “ اهب كسمتن ىتلا تافارخلاو

 ٠ اننيب اميف نيزيامتم ادارفأ نوكت فيك

 اهنكلو + طقف دودحلا ىنعم اب « ملعملا » مهت ال ملعتلا ةيلمع ناف كلذلو

 نيرخآلا دارفألا ىف رثؤي نأ اه فقوم ىف لواحي درف ىل مهن ةينايح ةيلمع
 ارومأ هسفن ملعي .نآالواحي ىذلا هتاذ بلاطلا كلذ تحت جردتيو ٠ مهملعت ىقو

 « سفنلا ملع سسأ 21١1 م)
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 , مهدالوأ ةيبرتو ملعت ةيلوئسم مهيلع عقت نيذلا رومألا ءايلوأو « ةددعتم ةريثك
 , نيدلا لاجرو مالعالاو ةسايسلا لاجرو نيهجومو نيملعم نيرخآلا دارفالاو
 ٠ دودحملا ىنعملاب « نيملعم » نوربتعي ال امم مهريغو

 ىف ةريبك جدعاسم دعاست ملعتلا ةيلمع سسأو ءىدابم مهف' ناف كلذلو

 ٠ ةفلتخملا كولسلا فقاوم ىف دارفالا تاباجتسا نم ريثك مهف

 : ىملعتلا فقوملا تاريغتم

 . اهب رثاتيو « هيف رثؤت تاريغتملا نم ةعومجم ىملعت فقوم ىأ نمضتي
 تاقالعو تاعوضومو رصانع نم ىملعتلا فقوملا ىف دجوي ام تاريغتملا هذه نم
 لالتخالاو + ددعتتو تاريغتملا هذه فلتختو ٠ تاعوضوملاو رصانعلا هذه نيب

 نارثؤم نم اهب طبثري امو , اهتاذ ملعتلا فقاوم فالتخا نم نآشني ددعتلاو
 ٠ ةيعامتجاو ةيدام

 ىف فالتخالا نمضتيو ٠ ةانطتانلل تاريثملاب تاريغتملا هذه فرعتو

 وأ رهظت ىذلا ىوتسملاو اهعونو تاريثملا هذه لكش ىملعتلا فقوملا تاريثم
 ٠ ىكولسلا فقوملا ىف هب رثؤت

 طاشن ىف ريغت ىأ » هنأب ةيلكشلا ةيحانلا نم 5اند0118 ريثملا فرعيو
 ٠ « ريثملا اذهب طبترملا ىسحلا لبقتسملا ىلع أرطي ىحلا نئاكلا

 لمعي عوضوم وأ ثدح ىأ هنأب فرعيف ةيفيظولا ةيحانلا نم ريثما ام
 تاعوضوملاوثادحالا نم ريثكل ىحلا نئاكلا ضرعتي كلذ نمو ٠ كولسلا ثودحل

 ٠ رخآلا ضعبلل بيجتسي

 طبتري ام اهئم طورشو لماوع ةدع ىلع تاريثملا هذهل هتاباجتسا فقوتتو

 اهنمو تاريثملا مذه تائوكم وأ صئاصخب طبتري ام اهنمو هثاذ ىحلا نئاكلاب
 ٠ تاريثملا نع هيف دجوت ىذلا .لاجملاب طبتري اه

 ىهف « :ىملعتلا ئفقولا ىف دجوت ىنلا تاريغتملا نم رخآلا عونلا امأ
 -ةهتظحالم نكم. ىتلللو * درفلا نع ةرداصال 8 تاناجتسالا
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 ءفقوملا ىف ةدوجوملا تاريثملا ىلع تاباجتسالا ةوقو لكش فقوتيو . اهسايقو

 ٠ تاباجتسالاوت اريثملا نيب ام طسوتت ىتلا ىرخالا تاريغتملا ىلع كلذكو

 وه امم عسوأ لكشب « ةياجتسا ١» حلطصم سفنلا ءاملع مدختسيو

 ىأ » اهنأ ىلا ريشي ةباجتسالل مهفيرعت ناف * ةيمويلا ةايحلا ىف داتعمو عئاش

 كولس ىف ايعوضوم ددحي ىكولس رهظم ىأ وأ ؛ ىلضع لعف وأ ىدغ زارفا
 لاكشالا نم لكش ىأ ىف ةياجتسالا ددحن نأ عيطتسن كلذبو ٠ « ىحلا نئاكلا

 ٠ اهليجستو اهسايقو اهتظحالم انل نكمي املاط ةقباسلا

 تاباجتسالاو تاريثملا نيب ام طسوتي تاريغتملا نم رخآ عون دجوي امك

 هتاسيلمعلا وأ 126276تلط# 1787185168 ةطسوتملا تاريفتملا اهيلع قلطي

 لثم كلذو , ىملعتلا فقوملا ىف هدوجو ءانثأ درفلا اهسرامي ىتلا ةيسفنلا

 اماه ارود تارغغتملا هذه ىدؤتو ٠ ظفحلاو ركذتلاو مهفلاو كاردالاو ريكفتلا

 ٠ درفلا نع ةرداصلا تاباجتسالا لكش اهيلع فقوتي ثيح « كولسل | ىف

 هنكلو , اهنم ليعم ىوتسمبو ؛ تايلمعلا هذه ضعبب ىعو ىلع ملعتملا نوكي دقو

 ٠ كلذ ىلا لصي نأ عيطتسي ال فقاوملا نم ريثك ىف

 اهددع فقوتيو « تايلمعلا هذه نم نيعم ماظن ىكولس فقوم ىأ نمضتيو

 ىف ةدوجوملا تاريثملاب طبتري ام اهنم لماوعلا نم ريثك ىلع اهئادآ ىوتسمو
 ىتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا فورظلاو هتاذ ملعتملاب طبتري ام اهنمو * فقوملا

 ىأب رثأتي هتاذ ملعتلا جاتن نأ امك  بفقوملا ىف هدوجو ءانثا اهيلع نوكي

 هله ىوتسم يف وأ عون ىف ءاوس ةيسفنلا تايلمعلا ىف ثدحت تاريغت

 ٠ تايلمعلا

 ملعتلا ةيلهع ريسفت
 : ملعتلا ىف ةيرظنلا ةيمها

 معئاقولا ل ممشي ماع راطا ىه ةيويحلا مولعلا وأ ةيعيبطلا مولعلا ىف ةبرظنلا

 تاقالعلا ديدحت دصقب نيناوقلاو عئاقولا هذه عمجت ىتلا ةيبيرجتلا نيناوقلاو

 روصت عضو ىلا رعألا اهب ىهتنيو , ضعبلاو ةهضعب نيئاوقلا هذه نيب ةلخادتملا

 ٠ ماع
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 ملع ىف ةيرظنلا نأ ثيح , ةيكولسلا مولعلا ىف فلتخي رمألا نأ ديب
 ,ناهرب نود اهتحصب ميلستلا ضرتفي ىتلا ةيلوألا تاملسملا اهب دصقي سفنلا
 داع ىمست ىتلا ديرجتلا نم ىصقالا دحلا تاذ ميهافملا ةعومجم كلذ نمضتيو

 ةيحان نع تاريثملا تاريغتم نيب ةيفيظولا تاقالعلا ددحت ةيضرف تائيوكت

 نم ( ةعباتلا تاريغتملا ) كولسلاو ةباجتسالا تاريغتمو ( ةلقتسملا تاريغتملا )

 ٠ ( 191/5, حلاص ىكز دمحا ) ىرخأ ةيحان

 ىأ نودب مهتايح رومأ نم اريثك نوملعتي دارفألا ناك ٠ ديعب نمز ذنمو

 ىف ةيساسالا ةليسولا ىمم ةربخلا نأ نودقتعي اوناكف ٠ تايقع وأ تاقوعم
 ءابالاف ٠ ملعتلا ةيلمع لوح تالكشم ىأ نودب ٠ ةايحلا رومأ نم اريثك ملعت

 ءانبالا ناكو ٠ عانصلا نوملعي نويفرحلاو لامعالا لآجرو « مهدالوأ نوملعي

 ةجاح ىندأ ىف مهنأ لامعألا لاجر وأ ءابآلا رعشي نأ نودب نوملعتي عانصلاو
 لئاسولا ىع ةيديلقتلا بيلاسالا نم هريغو نيقلتلا ناكو ٠ ملعتلل ةيرظن ىلا
 ىف ةفلتخملا باقعلا بيلاسأ دوجو عم , ةسردملاب ميلعتلا ةيلمع ىف ةيسيئرلا

 ٠ بولطملا ىونسملا ىلا لوصولا مدع ةلاح
 ةصاخةسسؤم اهنأ ىلع اهيلا رظني حبصأو ةسردملا تروطت امدنع نكلو

 ملعتلا ةيلمع ىلا رظني حبصأ ٠ ميلعتلاو ةيبرتلا ةيلمعب موقتل عمتجملا اهأسشنل

 نم ريثك ىف ميلعتلا حبصا نأ دعب ةصاخو « لبق ىذ نع ةيدج رثكأ لكشب
 نوسردملا كردأآو ٠ ةيوبرتلا تالكشملا نم اريثك كلذ عم رهظت تأدبو تاعمتجملا

 ٠ ةيولطملا ةيافكلا ىوتسمب سيل ةسردملا ىف ملعتلا نأ

 ملعو ةيبرتلا لاجم ىف ةصصختملا ثاحبالاو تاساردلا ترهظ نأ دعبو

 نوعلا اهيف اودجيل تاساردلا هذه جئاتن وحن ةيبرتلا لاجر هجتي أدب سفنلا
 سرادملا نم ةسردم لك تناكو * ةيوبرتلا تالكشملا نم ريثك لحل ةدعاسملاو
 - حضاو ريغ لكشب وأ حوضوب نمضتت ثاحبألاو تاساردلا هذه لثمت ىتلا
 ةليسولاوأ ةادالا رودب موقت ملعتلا ةيرظن تحبصأ ىلاتلابو ٠ ملعتلل ةيرظن
 ١91/١ ( ٠ , رييمزرالك) ٠ ملعتلا ةيلمع ىف

 دجوت ال  ملعتلا ةيجولوكيس ناديم ىف نيثح' لل دكات امم كلذ عمو
 ةفلتخملا هتالاجم ىف ملعتلا ةيلمع رهاظم عيمج مست نأ عيطتست ةدحاو ةيرظن
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 اهنم الك رسقت ىتلا مظنلاو تايرظنلا ددعتو بيلاسألا فالتخا كلذ نع أشن امم

 ٠ ةيئعم رظن ةهجو اهريسفت ىف ىنبتت وأ ملعتلا ةيلمع بناوج نم ابناج
 نسم نيتعومجم ىلا ملعتلا مظنو تايرظن سفنلا ءاملع مسقي كلذلو

 : تادرظنلا

 هنأ ىلع كولسلا ىلا رظنت ىتلا ةيكولسلا تايرظنلا : ىلوالا ةعومجلا

 يه تادسحولا هذهو , اهنم طسبأ تادحو ىلا اهليلحت نكمي ةدقعم ةدحو.

 نيب طبرت ىتلا ةقالعلاو ٠ ةددحم تاريثمب طبترت ىتلا ةيلوألا تاباجتسالا

 ىلع ةقباس ىأ ةثوروم ةقالع ىه ( س + م ) ىأ اهتاريثمو تاباجتسالا

 * ملعتلاو ةريخلا

 : ةيكولسلا تايرظنلا راطا ىف لخدت ىثلا تايرظنلا نمو
 ”طارتشالا ةيرظنو 2 كيدئروثل اطخلاو ةلواحملا وأ طابترالا ةيرظن

 ىئارجالا طارتشالا ةيرظنو , ىرثاجل نارتقالا ةيرظنو © فولفابل طيسبلا

 ٠ تايرظنلا نم اهريغو رئيكس دنع

 كولسلانأ ريتعت ىتلاو , ةيفرعلا وأ ةيلاجلا تايرظنلا : ةيناثلا ةعومجلا
 ةطيسبلا هتادحو ىلا كولسلا ليلحت دبه نأو ٠ ليلحتلل ةلباق ريغ ةيلك ةدحو.

 ٠ هئازجأ نم ربكأ هنأو « ءازجألا ىلع قباس لكلاف ٠ هنومضمو هانعم هدقفي

 هب ذخأي ىذلا كولسلا ليلحت أدبم ةيلاجملا تايرظنلا باحصأ ضفري كلذلو

 ٠ ةيكولسلا تايرظنلا باحصأ

 اهلثمي يتلا ٠ تلطسجلا ةيرظن ؛ هاجتالا هذه لثمت ىتلا تايرظنلا نمو

 اذه نع أشنو ٠ نيفيل اهلثمي ىتلا لاجملا ةيرظنو « رلهوكو اكفوكو رميهترف

 * ىرخأ ةيفرعم تاريسفتو تايرظن هاجتالا

 : نيهاجتالا الك لثمت ىتلا تايرظنلا ضعبل ىلاتلا ءزجلا ىف ضرعنو

 * ىفرعملا ىلاجملا هاجتالاو 2« ىكولسلا هاجتالا
 ظطيسبلا طا ارتشالا

 ملاعلا ١59 ( ١ ذم ) « 155 طةجاوب فولفاي نافيا م رستعي

 ةيرظن روهظ ىف لضفلا بحاص ٠ نيرشعلا نرقلا ىف ىسورلا ىجولويسفلا

 .08ةنعول (مه01ةهدنصسع طيسبلا طظارتشالا



 ادنع بالكلا ىدل مضهلا ايجولويسف ةساردب امتهم فولفاب ناك دقل

 ةرجح لخدي ناك امدنع ظحال دقف ٠ ىطرشلا سكعنملا لعفلا ةفدصلاب فشتكا

 قولقاب هبئتي ملو ٠ ةبرجتلا ءارجا ةيادب لبق ليسي بالكلا باعل نأ ةيرجتلا

 رمألا ةيادب ىف اريثك امامتها اهطعي مل ىتلا ةرهاظلا هذه ةقيقح ىلا ذئتيح

 كلذلو ٠ اهب موقي نأك ىتلا براجتلا ىف ةيجولويسفلا بتاوجلاب همامتهال
 مذه رارمتسا ظحال دق هنأ الا ٠ ةيسفن لماوع ىلا ةرهاظلا هذه بابسأ عجرأ

 هذه لصأ نع فشكلا ةسارد ىلا همامتها لوحت كلذلو , تارم ةدع ةرهاظلا

 ٠ اهنيوكت ةيفيكو تاباجتسالا

 هلم عيمج ىفو ٠ ةرهاظلا هذه ةساردل براجت ةدع فولفاب ىردأ

 ىفو , باعللا زارفا ةباجتسا ىلع ىعيبطلا ريغ ريثملا ريثأت ريتخي ناك براجتلا
 بقعو « ىناوث 8 وأ ا/ ةدل ةنانر ةكوش نم توص ردص ناك براجتلا دحأ

 , بلكلامف ىف محللا قوحسم مضوب موقي ةرشابم ةنانرلا ةكوشلا توص ءاهتنا

 محللا قوحسم ميدقت بقاعت ةيلمع ترمتسا دقو ٠ باعللا ليس ظحال ذئنيحو

 ةرم ؟١ ىلاوح دعبو ٠ تارم ةرشقع ىلاوح ىلا ةرشابم ةكوشلا توص ءاهتنا دعب
 ةيمك زارفا ىف بلكلا أدب محللا قوحسم ميدقتو توصلا رادصا بقاعت نم

 ٠ طقف ةنانرلا ةكوشلا توص هعامس روف باعللا نم ةرييك

 ةكوشلا توص عامس درجمب باعللا ليس ةرهاظ « فولفاب » رسف دقو

 ةكوشلا توص ناو« محللا قوحسم ميدقت عقوت ملعت دق بلكلا نأب , ةنائرلا

 لعفلا»ةرهاظلا هذه ىلع قلطأ دقو ٠ باعللا زارفا ىلع ةردقلا بستكا ةنائرلا

 ٠ ( 5١ا/له « ىبرات ) ءمصلنهمصع4 عكلاعه# 2« ىطرشلا سكعتملا

 : ىطرشلا كولسلا تاريغتم

 : 0560520165560 5انستان]ا5 ىطرشلا ريغ ريثملا ١

 مظتنم لكشب ةملعتم ريغ ةباجتسا راهظا ىلع لمعي ىوق ريثم ىأ وهو
 ريثملا ناك فولفاب اهارجأ ىتلا براجتلا بلغأ ىفو , اهسايق نكميو , ايبسن

 * ( ط م ) زمرلاب هل زمريو ٠ ماعطلا قوحسم وه ىطرشلا ريغ

 : 5005010652860 2ءدمودق6 ةيطرشلا ريغ ةياجتسالا - ؟

 نوكتتو٠ اهسايق نكمي ىتلاو ايبسن ةمظتنملا ةيلعتملا ريغ ةباجتسإلا ىهو
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 باعللا زارفا فولفاب براجت ىف تناكو ٠ ( ط م ) ىطرش ريغ ريثم قيرط نع
 وأ ةلضع دش وأ ةدغ زارفا ةيطرشلا ريغ ةباجتسالا نوكت دقو ٠ بلكلا دنع

 زمرلاب اهل زمريو ٠ ناسنالا دنع بلقل ١ تابرض ةعرس ىف تاريغت وأ نيعل ١ قلغ

 * (طسر

 نميقتانمصعت 8ستنآتق : ىطرشلا ريثما ©

 ٠(طم) ىطرشلا ريغ ريثملا ميدقت قبسي ىذلا (شم) ىلصالا ريثملا وهو

 توص تابدبذ وه ىطرشلا ريثملا ناك فولفاب اهارجا ىتلا براجتلا ضعب ىفو
 * ةئانرلا ةكوشلا

 0ممق16هدع0 8عقرودق6 : ةيطرشلا ةباجتسالا 4

 تناكو ةيطرشلاريغ ةباجتسالا هبشت ىتلا (شس) ةملعتملا ةياجتسالا ىهو

 ٠ ىرخأ ةيطرش تاريلمل وأ توصلا ريثمل باعللا زارفا فولفاب براجت ىف

 : ةيبيرجتلا تاءارجالا

 تاريثملا وأ ثادحالا نأ طيسبلا طارتشالا ىف ةيسيئرلا صاوخلا نم
 ٠هكولسنع ةلقتسم نوكت نأ بجي ىبيرجتلا فقوملا ىف ىحلا نئاكلل مدقت ىتلا

 الاو , ثادحالا هذه وأ تاريثملا هذه لثئم هتربخب ترم نأ قبسي مل هنا ىنعمب

 ىلعو ٠ هيدل ةقباسلا ةربخلاب اهنيوكت بولطملا ةيطرشلا ةباجتسالا رئاتتس
 رهظت ال « الثم مدقلا بحس وأ باعللا ليس تناك ءاوس . ةباجتسالا ناف كلذ

 هذه روهظ اهيف متي ىتلا ىلوالا ةيبيردتلا لحارملا ىف تاريثملا ميدقت ةلاح ىف

 ٠ ىحلا نثاكلا مامأ تاريثملا

 وحتلا ىلع ةيسيئر لحارم ثالثب ةيطرشلا ةباجتسالا نيوكت رميو
 نيوكت ىلا ( شش م ) ىطرشلا ريثملا روهظ ىدؤي ال ىلوألا ةلحرملا ىف : ىلاتلا

 (ط م) ىطرشلا ريغ ريثملا ميدقت ىدؤي امنيب « ىحلا نئاكلا ىدل تاباجتسا ىأ

 ةباثمب ةلحرملا هذه ربتعت ثيح , (طس) ةيطرشلا ريغ ةباجتسالا نيوكت ىلا

 ةلحرملا ىف امأ ٠ ةيولطملا ةيطرشلا ةباجتسالا نيوكت ىلع ىحلا نئاكلل بيردت
 طابترالا ناف ' ( ىطرشلاري غو ىطرشلا ) نيريثملا ميدقت راركت دعبو « ةيناثلا

 ةيطرشلا ةقالعلا نوكتت نأ درجمبو * نارتقالا نوناقل اقبط نوكتي امهنيب
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 ( ش س ) ةيطرشلا ةباجتسالا ءاشنا ةردق ( ش م ) ىطرشلا ريثملل حبصي

 ةثلاثلا ةلحرملا ةوطخلا كلت ربتعتو ٠ ( ط م ) ىطرشلا ريغ ريثما بايغ ةلاح ىف

 ٠ ةيطرشلا ةباجتسالا نيوكت ىف

 ىطرشلاربثملا نيب نارتقالا ةيصاخ باستكا وأ نيوكت ىلا عباتتلا اذه ريشي

 ريسثملا ميدقت ىدؤي « نارتقالا اذه نيوكت دعب نكلو ٠ ىطرشلا ريغ ريثماو

 فاعضا ىلا ( طم ) ىطرشلا ريغ ريثملا هبقعي نأ نودب طقف ( ش م ) ىطرشلا
 ىأ  ظءانسعمص ءافطنالاب ىمسي ام روهظ كلذ ىلع بترتيو « ةياحتسالا

 ٠ فقوملا نم ىفتخت ىتح لؤاضتلا ىف ذخأت ةيطرشلا ةباجتسالا نأ

 : ىطرشلا كولسلا ىف ةيساسالا تايلمعلا ضعب

 امارجأ ىتلا ثاحبالاو تاساردلا تلواتنت 1هطتطت1هد : فكلا

 ؛ فكلا نم نيعون فولفاب

 ىلا عجريو : 1لدعم53110560 ةصطنطأا 0 ىطرشلا ريغ فكلا_-١

 تاريغتلا ضعب ىلا وأ ىحلا نئثاكلل ىبصعلا زاهجلا ىف ةأجف ثدحت دق تاريغت

 روهظ مدع اهنع بيستي امم 2« مدلل ةيئايميكلاو ةيعيبطلا صئاصخلا ىف
 ٠ ةيطرشلا ةباجتسالا

 ماع وهو : 0050100560 1مطنطنا مد ىطرشلا فكلا  ؟

 ةجيتن كلذو حضاو لكشب اهتوق فعضوأ « ايلك ةيطرشلا ةباجتسالا روهظ
 ٠ 'ىطرشلا ريثملا ميدفت ءانثأ وأ لبق عقوتم ريغ وأ , ىداع ريغ ءىش ىأ ثودح

 وأ لراضتلا ىف ةيطرشلا ةباجتسالا ذخات : ة1ظءانز00ش3055 ءافطنالا

 دقو ٠ ىطرشلا ريغ ريثماب اهزيزعت مدع ةجيتن ىبيرجتلا فقوملا ءانثأ ءافتخالا
 نايبسنلاب ةسرامملا مدع ةجيتن ةيطرشلا ةياجتسالا ءافتخا ةرهاظ ىلا راشي

 ٠ ىناسنالا كولسلا ىف 70جءانلصس5

 ميدقت نودب ةحار ةرتف دعب ىرخأ ةرم ةيطرشلا ةباجتسالا دومت دقو
 .8موص اه عمان8 166076 ىئاقلتلاعاجرتسالاب ة رهاظلا هذه ىمستو ٠ زيزعتلا

 * ةيلصالا ةباجتسالا نه فعضأ ةداع ةلاحلا هذه ىف نوكت ةباجتسالا نأ الا
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 : دعت هلتجع مد ميمعتلا

 تاريثملا ناف ٠ نيعم ريثمب ةياجتسالا طارتشا متي امنيح هنا ىنعيو

 سفن ءاعدستسا ىلع ةردقلا اهيدل حبصي ىلصالا ريثملل ةهباشملا ىرخالا

 د ىف كلذكو يناويحلا كولسلا ىف ةرهاظلا هذه دهاشتو ٠ ةباجتسالا

 سرجلا توص ريثمل باعللا ليس ةياجتسا بلكلا ملعت ةلاح ىفف ٠ ىناسنالا
 ىرخألا تاريثملا ىلا كلذك ةباحتسالا ىلع ارداق حبصي هكناف مونورتملا تاقد وأ

 .فوخلا لفطلا ملعت ةلاح ىفو ٠ ةضفخنم وأ ةعفترم تاوصأ تناك ءاوس ةهباشلملا

 تاناويحلا دهاش امتيح هيلع رهظت فوخلا ةباجتسا ناف « تاناويحلا ضعب نم
 لحارم ىف ةصاخو تاريثملا نيب زييمتلا ىلع هتردق مدعل كلذو ةهباشملا ىرخالا

 153١( ٠ 2 تيراج ) ٠ ةركبمللا رمعلا

 طابترالا

 ربتعت 116٠ ماعو ١95٠ ماع نيب ام ةرتفلا نأ ىلا سفنلا ءاملع ريشي

 ىلا عجري كلذو ٠ ملعتلا ةيجولوكيس ةصاخو . سفنلا ملع راهدزا تارتغ مهأ

 ىف تداس تايرظن ثالث ىلع تماق ىتلا ثاحبألاو تاساردلا نم ريثك روهظ

 ةيرظنو ٠ كيدئروثل رئالا ةيرظنو , ىرثاجل نارتقالا ةيرظن ىهو ةرتفلا هذه

 جئاتنلاو ءارآلاب ملعتل ١ لاجم ىف نيثحابلا نم ريثك رثآت دقو ٠ ناملوتل عقوتلا

 * ثالثلا تايرظنلا هذه اهب تجرخ ىتلا

 نم اريثك تراثأ دق اهنأ ىه ثالثلا تايرظنلا هذهل ةيناثلا ةيمهألاو

 2 تناك ىتلاو , ةيلاتلا تايرظنلا ضعبس اهرصانع كثتبن ىتلا تالكشلملا

 ١518 ( ٠ , كامريك) ٠ اهيلا راشملا ثالثلا تايرظتلل ايعيبط ادادتما

 : ةيرظنلا ةيمهأ

 :ء(5:5١ - 14: انين آس 1205016 كيدن روث ىل دراودا ربتعي

 ىكولسلا هاجتالا نولثمي نيذلا سفنلا ءاملع زربآ نم , ىكيرمالا سفنلا ملاع

 هجوب كولسلا ريسفت ىف ىملعلا جهنملا كيدئروث ىنبت دقو . ملعتلا ريمسسف: ىف

 ىتلا ملعتلا ريسفت ىف هتاسارد تعضخ كلذلو ٠ ةساخ ةغصب ملعتلاو ' ماع
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 جهنملا اهيلع موقي ىتلا دعاوقلل ءاوسلا ىلع ناسنالاو ناويحلا ىلع اعارجا

 امامتما كيدنروث متها امك ٠ ةيكولسلا رهاوظلاريسفتو ةسارد ىف ىملعلا

 ناك ىذلا رمألا ىساردلا لصفلا ىف ملعتلا ىلع هتاسارد جئاتن قيبطتب اريبك

 ٠ هقيقحت ىلا ىعسيو هيلا فدهي

 ةيرظنلا اهيلع قلطي انايحاف ٠ ةفلتخم ءامساب كيدنروث ةيرظن ىمستو

 صولا وأ طابترالا ةيرظن وأ ٠ (00دص6ءانهدنه# ةّيلصولا وأ ةيطابترالا

 اطخلاو ةلواحملا ةيرظن اهيلع قلطي ىرخا انايحأآو . (0دمصعءانمد

 ىليسولا وأ ىعئارذلا طارستشالا ةيرظن وأ "1ك قل ملم

 ررازمما طعم رثألا ةيرظن اهيلع قلطي امك اصماتتسعمساول مدمن هدتمع

 : ةيبيرجنلا تاءارجالا

 اسهبلغأ « تاناويحلا نم ةفلتخم عاوئأ ىلع هبراجت كيدنروث ىرجأ

 باب حتف وه براجتلا هذه ىف ملعتلا عوضوم ناكو ٠ ططقلا براجت اهريشأو
 ططقلا اهيف عضوت ىتلا صافقألا تمم دقو ٠ ماعطلا ىلع لوصحلاو صفقلا

 ناويحلاب نجي نأك « ةقيرط نم رثكأب صغقلا باب حتف نكمي ذا ء ةصاخ ةقيرطب
 ٠ ةطاقس كرحي وأ , ةعفار ىلع طغضي وأ ء اصاخ احاتفم ريدي وأ البح

 ةلاح ىف وهو طفلا عضو نمضتي ناك ىذلا ىبيرجتلا فقوملا دعأ دقو
 مادختسا وأ « صفقلا ىف تيثملا طيخلا بذج ةطساوبو ٠ صفقلا ىف عوج

 ٠ ماعطلا ىلع لوصحلا طقلا ميطتسيو بابلا حتفي « ةقياسلا لئاسولا نم ىأ

 ناك ول امك صفقلا ىف لوجتي ناويحلا نأ ظحالي ناك ىلوألا تالواحملا ىفو

 ىلع بلغتلا ناويحلا عاطتسا ةيتمز ةرتف دعو ٠ فقوملا نه بوريلا دوي
 ٠ ماعطلا لواثتل جورخلاو قئاعلا

 : ىبيرجتلا فقوملا اذه ىف ةيلاتلا تارابتعالا ظحالنو

 ةجاحلا ىهو , ةبرجتلا عضوم :ناويحلا ىدل عيبشن مل,ةجاح.دوجو ١
 لوصحلاو صفقلا باب جتف قيرط نع الا اهعابشا ققحتي ال ىتلا « ماعطلا ىلا
 ٠ هجراخ دوجوملا ماعطلا ىلع

 ناويحلا ىلغ بجيو  ناويحلا ةربخىف رم هنأ قبسمي مل.“ قئاععدوجو - ؟
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 جورخلل اهيلا ةراشالا قباسلا قرطلا نم ام ةقيرطب قئاعلا اذه ىلع بلغتي نأ
 8 صخقلا نم

 اهقرغتسي ىتلا ةينمزلا ةرتفلاب ناويحلا ءادأ ىف نسحتلا ىدم ساقي -
 دمحآ ) * ملعتلا عوضوم صفقلا باب حتفو هتلازاو قئاعلا ىلع بلغتلا ىف
 ٠ 191/5 ( ٠ حلاص ىكز

 ضعبب ةيرجتلا ءارجا ةيادب ىف موقي ناويحلا نأ كيدنروث ظحال دقو

 جراخ دوجوملا ماعطلا وهو فدهلا ىلا لوصولا ليبس ىف ةيئاوشعلا تاكرحلا
 لحال امك , تاكرحلا هذه صقانت ظحال , ةريخآلا تالواحملا ىف هنأ الا ٠ صفقلا

 ناوث عبس ىلا نمزلا لصو نأ ىلا ةلواحم لك ىف قرخغتسملا نمزلا صقانت
 تالواحملا ىف ةيناث 17١ و 9١ نيب بذبذتي ناك نأ دعب ةريخألا تالواحملا ىف
 لقأ ىف صفقلا باب حتف ملعت وهو , ناويحلا ءادأ ىف ريغت ثدح كلذبو ٠ ىلوألا
 (٠ 191/؟  ملاص ىكز دمحأ ) ٠ ةيئاوشعلا تاكرحلا لاور دعب نكمم نمز

 : ملعتلا ريسفت
 قيقحتو فدهلا ىلا ناويحلا لصي فيك ةيبيرجتلا تاءارجالا ىف انيأر

 ةدسب ناويحلا موقي نأ دعب كلذو قئاعلا ىلع بلقنلا دعب عفادلا عابشا

 ىتلا ةباجتسالا اهنأل اهملعت متي ىتلا ةحجانلا ةباجتسالا ىلا اهب لصي تالواحم
 ةباجتسالا هذه عبصت كلذلو ٠ ماعطلا وهو زيزعتلا ىلع لوصحلا ىلا ىدؤت
 تاباجتسالا نم ةيلاتلا تالواحملا ىنف روهظلا ىف الامتحا رثكأ وأ اراركت رثكأ

 بناجلا ةيلمعلا هذه لثمتو ٠ ةلكشملا لح ىلا ىدؤت ال ىتلا ةلشافلا ىرخألا
 « ةأفاكملاىلعلوصحلاىلا ةباجتسالا هذه دؤت مل اذاو * ءادألا اذه ىف ىملعتلا

 (٠ 15ا/6 ٠ ىبرات ) ٠ ايجيردت صقانتلا ىف ذخأيو فعضي ناويحلا كولس ناف

 ملعتلا ريسفت ادبي هناف ؛ ةيكولسلا ةسردملا ءامعز نم كيدنروث ربتعي ذاو

 اهريثمةباجتسا لكلو , ريثم نود ةباجتسا ال ىأ ( س م ) ىسيئرلا آدبملا نم
 ْنِم اهتم لك هذوكتت ىتلا ةطيسبلا ةيلوألا تادحولا هذه نمو ٠ اهب صاخلا

 نا كيدنروت ربتعي كلذلو ٠ دقعملا كولسلا نم طمن ىأ نوكتي ( س -م)

 ريثملا نيب ام طابترالل ىجيردت ميعدت ةيلمع وه امنا صفقلا باب حتف ءادأ ملعت
 فئذحتىحلا نئاكلا اهب موقي ىتلا ةيلوالا ةيئاوشعلا تاكرحلاف ٠ ةباجتسالاو
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 ةحيحصلا ةباجتسالا امنيب ٠ ةأفاكملا ىلع لوصحلا ىلا ىدؤت ال اهئال فقولا نم

 ةباجتسالا اهنال بيردتلاب ايجيردت ىوقت صفقلا باب حتف ىلا ىدؤت ىتلا

 ١8( ٠ لكش) كيدنروث براجت ىف ملعتلا ىنحنم نم حضتي امك « ةززعملا

 93 : ا ا فاما سك كاسم هسا

 "١ 2 5 51 ٠.5 اك زكا ال 2 ؟؟ م
 ”ترالواوملا ددم

 ٠ كيدنروث براجت ىف اطخلاو ةلواحملاب ملعتلا ىنحنم : (148) لكش

 ميظنت ىلع ارداق نوكت نأ ناويحلا 4 عيطتسي ىذلا لدعملا حضويو

 ؛ ائيطب ملعتلا نوكي ىلوألا تالواحملا ىف * ةبئالملا ةيزييمتلا ةباجتسالا
 نايتالا ناويحلا ملعتي ( ىلوألا رشعلا تالواحلا ) تالواحم ةدع دعب نكلو

 ٠ ) ثورنديك  19395١( ٠ ةمئالملا ةباجتسالاب

 ةقالع هنا ىلع سيل ةباجتسالاو ريثملا نيب طابترالا كيدنروث رسفيو
 تاراسمللةيوقتو ميعدت وه لب ؛ ىحلا نئاكلل ىبصعلا زاهجلا ىف ةئشان ةديدج

 رظن ةهيجو نم طبارتلا ةفيظو ناف كلذلو ٠ هيدل لعفلاب ةدوجوملا ةييصعلا

 هذهىلع لهسي ىتح, ريثم لكب ةصاخلا ةيبصعلا زكارملا ةدعاسم ىع كيدنروث

 ناطابترا نيوكت ىنعي ال ملعتلا ناف ىلاتلابو ٠ اهرودب مايقلا ةيبصعلا زكارملا
 ةيبصعلا تاراسملا ةيوقتو ميعدت ىلع هرود رصتقي امناو « , ةديدج ةيبصع

 ةيرظنلا ةيمسسن' ىلا ىدأ ام اذهو ٠ ىحلا نئاكلل ىبصعلا زاهجلا ىف العف ةمئاقلا

 ٠ طابترالا ةيرظن وأ ةيطابترالا ةيرظنلاب
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 : ملعتلا نيناوق
 ساساىلع سيل ةباجتسالاوريثملا نيب ثداحلا طابترالا ةوق كيدنروث رسف

 نأ ربنعي ىتللا  نوسطاو ركذ امك ةباجتسالاو ريثملا نيب ةقالعلا راركت
 راركلاىنونأق ىلع دمتعت امنا تاباجتسالاو تاريثملا نيب شنت ىتل ١ تاطابترالا

 كيدئرو نكلو  آهاك 04 260ع26] ةنادحلاو آهات 06 87ءوانعممإ

 ةلاح نع ءىثانلا بيطلا رثالل ةجيتن وه امنا طابترالا اذه نأ ىلع دكؤي

 نرناقلا هيلع موقي ىذلا ريسفتلا وهو « ةباجتسالا ثودحل قحاللاو زيزعتلا

 هيلع تزكترا ىذلا ةها# ه2 2:6666 رثآلا نوناق وهو ةيرظنلا ىف ىسيئرلا

 ٠ ىناسنالا كولسلا بيلاسأ نم اريثك رسفيو ةيلاتلا ملعتلا تايرظن نم ريثك

 هذصمه بقعاو ٠ ةينعم ةباجتسا ام ريثم عبت اذا هناب كيدنروث ررقي
 « ةباجتسالاهذهو ريثملا اذه نيب ىوقي طايترالا ناف ٠ حايترا ةلاح ةباجتسالا

 فعضي طابترالا ناف ٠ حايترا مدع ةلاح اهبقعاو ةباجتسا رينملا عبت اذا اما

 ددحت ىتلا ىه حايترالا مدع ةلاح وأ حايترالا ةلاح نافذ كلذلو ٠ امهنيب

 لمعت ىتلا ىه حايترالا ةلاح نأ ىنعمب ٠ ةباجتسالاو ريثملا نيب طابترالا عون

 ٠ لبقتسملا ىف ثودحلا ىلا ليمت اهناف ىلاتلابو ' ةززعملا ةباجتسالا ةيوقت ىلع
 امم « ةيلاتلا تالواحملا ىف اهثودح لامتحا نم ديزي ةباجتسالا زيزعن نأ ىأ

 ةلك1606 16027  رثآلاةيرظنب كيدنروث ةيرظن نومسي سفنلا ءاملع ضعب لعج

 : ةيلاتلا تارابعلا ىف رثالا نوناق كيدنروث غيصيو

 هذه ناف ٠ ىعيبطلا ةباجتسالاو ريثما راسم ىف ليدعت ثدحي امئيح ه
 هذه فعضتو . احايترا وأ احاجن ليدعتلا اذه ةجيتن تناك اذا ىوقت ةقالعلا

 رثآلا نإ ٠ ىرخأ ةرايعب ٠ حايترا مدعو لشف ىلا ليدعتلا اذه ىدأ اذا ةقالعلا

 هنا امك طابترالا اهلالخ ثلحي ىتلا ةيبسعلا تالايسلا ززعيو ىوقب بيطلا

 ١ "151 ( ٠ ملاص ىكز دمحأ ) ٠ « اهفعضي بيطلا ريغ رثآلا
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 ىتارجالا طارتشالا

 ىكيرمالا سفنلا ملاع ءء 0 18.1. 515101112 «رئيكس» ىلا لضفلا عجري

 دحاك 0مءرينوسأ (0600100طثم8 ىثارجالا طارتشالا روهظ ىف , رصاعلل

 نيذلا نييطابترالا سفنلا ءاملع نم رئيكس ربتعيو ٠ ىطرشلا ملعتلا بيلاسأ
 لسح ىلا فدهي ىذلا ملعتلا ةيلمع ىف ىساسأ لماعك زيزعتلا ىلع اوزكترا

 ٠ همامتها عضوم تنآك ىتلا ةيبرتلا تالكشم

 هتامامتما ىئارجالا طارتشالا نع « رشيكس » تاباتك ىف لحالبو

 طارتشالا اهيلع موقي ىتلا سسالا قيبطت ىف ةددعتملا هتالواحمو ةحضاولا

 نمو ٠ ةفلتخملا قيبطلا تالاجمو ٠ ةددعتملا ةيلمعلا فقاوملا ىلع ىئارجالا

 يعدو « ىساردلا لصفلا ىف ملعتلا تالكشم بناوج نم ارينك لوانت هنا كلذ

 ىف ةيجولونكتلا بيلاسألا ىلا هاجتالاو « ماع هجوب ميلعتلا بيلاسأ ليدعت ىلا

 ةسرامم بيلاسأل ةلماش ةعجاورم هيلمع لالخ نم هلك كلذو ةيميلعتلا ةيلمعلا

 ىرجت ىتلا تاساردلاو ثاحبألا نم ةدافتسالا نكمي فيكو ىسردملا طاشتلا

 ٠ لبضفأ ىوتسم ىلا ميلعتلا بيلاسأب لوصولل ملعتلا لاجم ىف

 : كولسلا عاونا

 : كولسلا نم نييسيئر نيعون نيب رئيكس زيمي

 اذه اشنيو : : 26880208226 8612710 ىباجتسالا كولسلا : الوأ

 ثلحتو ؛« ىكولسلا فقوملا ىف ةددحم تاريثم دوجو ةجيتن كولسلا نم عونلا

 نم ىباجتسالا كولبسلا نوكتيو ٠ ةرشابم ريثملا روهظ درجمب ةباجتسالا
 ٠ تاساكعنالا اهيلع قلطي ىتلاو تاباجتسالاو تاريثملا نيب ةددحملا تاطابترالا

 كولسلا طمنث تحت جردني ىباجتسالا كولسلا ملعت نأ ىلا رئيكس ريشاو

 دقوملا ىف ةددحم تاريثم نيب تاطابترالا ىلع موقي هنأال طيسيلا ىطرشلا

 * تاباجتسالاو.

 اريثك نأ رئيكس ربتعي : 006828 86887105 ىئارجالا كولسلا : ايناث

 ىباجتسالا كولسلا طمن نع اريثك فلتخت ةأيحلا ىف كولسلا طامنأ نم

 هنأب ىباجتسالا كولسلا زيمتي امنيبف ٠ هيلا ةراشالا قبس ىذلا طيسبلا
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 فلتخي ىئارجالا كولسلا ناف ٠ ةياجتساو نيعم رينم نيب ام طابترا كولس

 امك فقوملا ىف اقبسم ةددحم تاريثمب طبتري ال كولس هنال ٠ كلذ نع ةيلك

 ءاعدتسا ئلع لمعي نيعم ريم كانع سيلو ء ىباجتسالا كولسلا ىف ثدحي

 ىف ىحلا نئاكلا نع ردصي اه لك نع ةرابع هنا لب “ ةيئارجالا ةباجتسالا

 ٠ ىجراخلا ملاعلا

 تاباجتسالا ةسارد ىلع اساسأ بصني رئيكس مامتعا نأ دجن كلذلو

 هفقوملا ىف ةدوجوللا تاريثلا ىلع سيلو ء ىحلا نئاكلا نع ةرداصلا اهترذ

 ةسارد نمو ٠ ةيطايترالا تايرظنلا ةصاخو ىرخألا تايرظنلا ىف امك ىكولسلا
 ةنوكملا تاريثما ىلع لدتسن نأ نكمي ىحلا نئاكلا نع ةرداصلا تاب اجتسالا

 ملعت ىف اماه ارود ىدؤي ىذلا . زيزعتلا ناف ىلاتلابو ٠ تاباجتسالا هذهل

 امك ريثملا ىلع سيلو:اهتاذ ةباجتسالا' ىلع بصني امنا « ىئارجالا طارتشالا

 ١956(٠ سيللبا) ٠ فولفاي فنع طسسلا طا تشالا ةئرظن ىف انيأر

 : ىئارجالا طارتشالا تارغت

 .ىثارجالا طارتشالا ىف كولسلا نأ رئيكس ربتعي : تاباجتسالاو تاريثلا

 ثدحي ىتلا اهتاذ ةئيبلا نأ امك , تاباجتسالا اهيلع قلطي تادحو نم نوكم

 تاريتملا نأ ربتعي امك ٠ تاريثملا اهيلع قلطي تادحو نم ةنوكم كولسلا اهيف

 طارتشالا ىف ثدنْفي امك ىئارجالا كولسلا طامنأ وأ تاءا رجالا ءىشنت

 اهنكلو ء ىباجتسالا كولنملا طامنأ ءاشن!.ىف اماه ارود ىذؤت ثيح ٍطيسبلا

 * فقولل ىف هثودح :لمتحملا ئئارجالا كولسلا طمن ديدحت ىلع دعاست

 فقوملاىف ثدحت ىتلا زييمتلا ةيلمع لالخ ةيصاخلإ هذه ريثملا بستكي و

 زيزعت متي ملو« ددحم ريثم دوجوىف نيعمءارجا زيزعت متو ثدح اذاف ٠ ىملعتلا

 ناف ٠ لوألا نع.فلتخم رخآ ريثم دوجو ىف ىئازجالا كولسلا نم طمئنلا اذه

 اهزيزعت مثعإ ءافطنالا ىف دْخأك يناثلا 'ريثملا رؤهظ ةلاح ىف ةباجتسالل ليملا

 ةيجراخلا هتادبحمو كولسلاب اسآسا متهي « رئيكس » ناف كلذ نمو

 تاناحتساو تاريثم نيب تاطابترا نم ىحلا نئاكلا لخاد ثدحي ام سيلو

 تاطابترآلا ءوض ىف كولسلا رسفي نأ نم الدبو ٠ هرظن ةهجو نم ةحضاو ربتعت ال



 ءارجالا لدعم ءوض ىف ريسفتلا اذه لوانتي هناف « ةباجتسالاو ريثما نيب ةيبصعلا

 ٠ بولطملا كولسلا طمن ملعت ىلا ىدؤي امم ةنيعم طورش تحت ثدحي يذلا.

 : ريزعتلا عاونا

 نم نييسيئر نيعون نيب ىئارجالا طارتشالا ماظن ىف ء رئيكس » زيمي
 : امه نيزعتلا

 ىلع لمعي بجوم ززعم ميدقت ةجيتن أشنيو : ىباجيالا زيزعتلا ١

 ةبجوملا تاززعملا ةلئمأ نمو ٠ اهملعت بوغرملا ةحيحصلا ةباجتسالا رارمتسا

 مامحلل بوبحلاو, قارثفللماعطلا تابح : هتاسارد ىف رئيكس اهمدختسا ىتلا

 * دارفالل ىولحلاو

 فقوملا نم بلاس ززعم داعبتساةجيتن اشنيو : ىبلسلا زيزعتلا . ؟

 دوجوملافقوملا نمةرفنملا وأ ةللؤملاتاززعملا ةحازاوأف ذح « رخآ ىنعمب ٠ ىملعتلا

 نئاكلا لمعي ةرفنم تاريثم ةباتمب ةبلاسلا تاززعملا ربتعتو ٠ ىحلا نئاكلا هيف

 ززعم ةباثمب بتعت ىتلا ةيئابرهكلا ةمدصلا كلذ لاتم ٠ اهينجت ىلع ىحلا
 لامتحاو ةياجنسالا ةيوفت هنع اشني فقوملا نم بلاسلا ززعملا ةحازاو ٠ بلاس

 ٠ ةيلاتلا تارملا ىف اهروهظ راركت

 : ىئارجالا كولسلا ملعن'

 ىف طارتشا ةيلمعل « رنيكس ه هددح امك ىئارجالا كولسلا ملعت عضخي

 وع امك ةطيسبلا ةسكعنملا لاغفالا طارتشا سيل هنكلو ٠ ىكولسلا فقوللا

 طمن ام دح ىلا هيشي ىئارجالا طارتشالا ملعت نأ لب “ فولقاب دنع لاحلا

 ٠ « كيدنروث » دنع ىطايترالا ملعتلا

 تثدح اذاف ٠ نيزعتلا ىلع اساسأ ىئارجالا كولسلا ملعت دمتعيو

 لامتحا ةدايز ىلا ىدؤي كلذ ناف « زيزعتلا اهبقعأو ةيئارجالا ةباجتسالا

 ٠ ىرخأ ةرم ةباجتسالا هذه ثودح-

 هنع ةطيسبلا ةسكعنملا لاعفالا تاباجتسا ىف ززعملا نوكي امئيبو

 طارتشالا تاباجتسا ىف ززعملا ناف ٠ ةداع ىطرشلا ريغ ربثملا وه « فولفاب



 ب ؟ةهآال -

 رثكأ اهلعجي ةيئارجالا ةباجتمسالا ةافاكم ناف كلذلو + ةأفاكملا وه ىئارجالا

 ريثم ناك ولو ىتح ملعتلا ىلع دعاسي امم ىرخأ ةرم ثودحلا ىف الامتحا
 ٠ فورعم ريغ ةيئارجالا ةباجتسالا

 فلتخيو رنيكس قودنصب فرعي زاهجىلع هثاحبا بلغأ ريكس ىرجا دقو
 ىذلا ىحلا نئاكلا فالتخال اقبط مجحلاو نيوكتلا ىف زاهجلا اذه ميمصت
 زاهجلا اذه ىف ىحلا نئاكلا هب موقي ىذلا ءارجالاو - ةساردلا هيلع ىرجت

 عم « زيزعتل ١ ىلع'لوصحلا ليبس ىف اهب موقي ةطيسب ةجلاعم نع ةرابع وه
 لوصحلا اهقيرط نع ىحلا نئاكلا عيطتسي زاهجلاب هتبثم ةنيعم ةادأ دوجو
 ٠ ززعلا ىلع

 رئيكس مدختسا دقف «ىحلا نئاكلا فالتخال اقبط ةجلاعملا هذه فلتختو

 هيسشت زاهجلا ىف ةئيعم ةرئاد ىلع مامحلا رقنو + ةعفار ىلع نارئفلا طغصض

 ىأ وأ زاهجلا ىف نيمم عارذل دارفالا بذج مدختسا امك « فارفلتلا حاتفم

 ٠ ةساردلا هيلع ىرجت ىذلا ىحلا نئاكلا تايناكما عم بسانتي رخآ ءىش

 ىتلا ىه ىحلا نئاكلا اهب موقي ىتلا تاباجتسالا نأ رنيكس ربتعيو

 تاءارجالاب تاباجتسالا هذه ىمستو ٠ 'زيزمتلا ىلع لوصحلا ىلا هب ىدؤت

 ربتميو ٠ ءادالا ىف ةتعرس عم بسانتي امب اهب موقي ىحلا نئاكلا نأل ةرحلا

 بلغأ ىف ةباجتسالل سايقم ةباثمب ىحلا نئاكلا نع رداصلا ءارجالا لدعم
 « ( ١ 157/١٠ ليه ) ٠ رئيكس اهارجا ىتلا ثاحبالاو تاساردلا

 : كولسلا ليكشت

 ىلع دارفالاوتااويحلا بيردتل بولسأك كولسلا ليكشتب ريكس متها
 ةيداعلا ةيكولسلا تايناكمالا نم ربكأ نوكت ىتلا ةدقعملا لامعالا ضعب ءاد# '

 دارفألاو تاناويحلا بيردت لوح زكرتت هتامامتها تناك دقف ٠ ىحلا نئاكلل

 متهأ امك ٠ ةنيعملا تاراهل ١ ضعب ملعتل ةيئارجالا تاباجتسالا ءادأ ىلع

 ٠ ةدقعملا تاراهملا ضعب ملعت تالكشمب كلذك

 نأ ىئارجالا كولسلا ليكشت بولسأ ةطساوب رئيكس عاطتسا دقو

 ىلع مامحلا بيردت لثم لامعالا ضعب ءادآ ىلع تاناويحلا ضعب بردع



 - ؟ةمث-

 ةينامث مقرلا ىلع ىنملا كلذكو طسبم بولساب ةلواطلا سئت ةيعل ةسرامم

 لامعالا ضعي ملعت ىلع دارفالا ضعي بيردت لوانت امك ةيزيلجنالا ةغللاب

 * ىظفللا طارتشالا بولسأ لالخ نم

 تلطسشجلا

 تايرظنلا ةعومجم : نيتيسيئر نيتعومجم ىلا ملعتلا تايرظن ميسقت ىف ..

 تايرظنلا دمتعت فيك انيأر ةيفرعلا ةيلاجملا تايرظنلا ةعومجمو ةيكرلسلا

 ليلحت ادبم وهو كولسلا يسفت ىف ىسيئرلا ادبملا ىلع ةيطرشلا ةيكولسلا

 ةيطرشلا ةيكولسلا تايرظنلا باحصا نأل « ةيسيئرلا هتانوكم ىلا كولسلا

 ٠ ةطيسي تادحو ىلا اهليلحت نكمي ةدقعم ةدحو هنأ ىلع كولسلا ىلا نورظتي

 ٠ ةددحم تاريثمب طيترت ىتلا ةيلوألا تاباجتسالا ىه تادحولا هذه

 ةيلكف لتخت ةرظن كولسلا ىلا رظنت اهناق ةيفرعملا ةيلاجملا تايرظنلا امآ

 سفن ءاملع ىدل كولسلاف ٠ ةيكولسلا تايرظنلا باحصأ ىدل هانيأر امع

 فقوم ىف درفلا كولسو ٠ ليلحتلل ةلباق ريغ ةيلك ةدحو نع ةرابع وه لاجلا
 ٠ درفلا هيف دجوي ىذلا لاجملا ميظنت دعاوقل عضخي ام

 راشملا قباسلا ساسالا ىلع موقت ىتلا ةيفرعملا ةيلاجملا تايرظنلا نمو

 رميهترف سكام اهلثمي ىتلا ©6قاه1+ 1826027 تلطشجلا ةيرظن هيلا

 كب كله اكفوك تريكو 70. مات]65 راهوك جئاجفتوو الدتع 1717طعطصعم»

 "0م ةفص وأ لكش ه ةيبرعلا ةفللا يف تلطشج ةملك ىنعت

 هيلع موقت ىذدلا ساسالا رسفت ىهو « ماك هتعها08 ةروص ه وأ

 ةئيعم ةدحو كولسلا نأ ىنعمب « ةيلكلاب فصتي كولسلا نأ وهو ةيرظنلا

 ضعبب زيمتي فقوملا اذهو 2 نيعم فقوم ىف ىحلا نئاكلا دوجول ةجيتن
 « ةنيعم ةقيرطب هل بيجتسي هلعجتف ىحلا نئاكلا ىلع رثؤت ىتلا لماوعلا
 ٠ فقوملا اذه عم هقفاوتو هفيكن ققحي ىتح

 ةماع ةفصب ىويحلا كولسلا ىلا تلطشجلا سفن ءاملع رظني ال اذكه

 ذخاي ىتلا ةيكيناكيملا ةيليلحتلا ةرظنلا هذه ةصاخ ةفصب ىئاسنالا كولسلاو

 ولا نورظني مهنا لب < ىطرشلا ىطابترالا ىكولسلا ءاجتالا سفن ءاملع اهب
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 امف ٠ ليلحتلل لباق ريغ كولسلا نأ ىتعمب « ةيلتك وأ ةيلك ةرظن كولسل

 ةيصاخلاكلت وه ةصاخ ةفصب ىئاسنالا كولسلاو ماع هجوي كولسلا نم مهينعي

 ثدحي ىتلا ةفلتخملا فقاوملا بسح اهتفيصب كولسلا غبصت ىتلا ةيلكلا

 : راصبتسالاب ملعتلا

 هاملع اهعضو ىتلا . تاريسفتلاو تلطشجلا ةب ىظنل صحافلا عيطتسي '

 مهريسفت لالخ هولوانت ىذلا ملعتلل مهريسفت سملتي نأ كاردالا ىف ةيرظنلا

 ٠ هل ىتلطشجلا مهقلا راطا ىف كولسلل
 ملعتت فيك : ةيلاتلا ةلكشملا ةراثاب ملعتلل ىتلطشجلا ريسفتلا !دبدو

 ةساردب تلطشجلا سفن ءاملع متهي كلذل ؟ هيف دوجوكملا فقوملا كاردإ درفلا

ىف هل بيجتسي فيكو , هيف دوجوملا فقوملل درفلا كاردا ةيفيك
 «ىفرعم راطأ 

 طابترالا ملعت ةيفيك ىف ىكولسلا ءاجتالا سفن ءاملع مامتها رصحني نيح ىف

 ٠ فقؤوملا ىف ةدوجوملا رصانعلا سب

 ,ةدحتلاتايلكلاب متهي ىكيمانيد هاجتا ( ىتلطشجلا ) هاجئالا ناك (ذاف

تا ( ىطابترالا ) هاجتالا ناف « ىلك وأ ىلتك ءاجتا هنا ىأ
 مهني ىكيناكيمر هاج

 ٠ ىليلحت هاجتا هنأ ىآ « اهنيب طابتوالاو كولسلا تانوكمب

 « جيردتلا ةفص ملعتلا ذخأي ةيطرشلا ةيكولسلا تابرظنلا راطا ىف

 ٠ تاباجتسالاو تاريثملا نب كطابترالا اهيق متي تالواحم ةدع دع ثدحي ىإ

 نود ةاجن ثدحي ملعتلا ناف « تلطشجلا ةيرظن ىف كلذ نم سكعلا ىلعو
لواحم نم ثدحي دق هنا ىنعمب « تامدقم

 ' راظتناو لمأت ةرتف اهقبست ةدحاو ة

 * راصبتسالاب ملعتلا ثدحي ىأ

 ربكآأ نم ريتعت ىتلا , ةطهنج+ راصبتسالا تاسارد لواحت

 ةباجالا / ملعتلا ةيلمع ةعيبط مهفل تلطشجلا سفن ملع اهلوانت ىتلا تافاضالا

 تلطضجلا ءاملع ىدل ملعتلا ريسفت اهلوح رودي ىتلا ةيسيئرلا ةلكشملا ىلع

 ؟ هيق دوجوملا فقوملا كاردا درقلا ملعتي فيك : ىهو
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 ةداعا ةيلمع اهنا ساسأ ىلع ملعتلا ةيلمع تلطسشجلا سفن ءاملع رسفي
 ' ىحلا نثاكلا كارداف ٠ ىحلا نئاكلا هيف دجوي ىذلا ىكاردالا لاجملل ميظنت
 .تاقالعلل كلذكو , هبف دجوي ىذلا ٍلاجملا ىف ةدوجرملا تاعوضوملاو رمانملل

 ,ىلا ىحلا نئاكلاب ىدؤي نأ هنأش نم « لاجملا ءازجأو رصانع نيب طيرت ىتلا

 ةروصلا هذه وأ لكلا اذه ٠ ةديدج ةروص ىف وأ لك ىف لاجملا ميظنت ةداعا

 . ةطساوب اشني ىذلا ملعتلا ريسفت ىف ةيرظنلا باحصأ هيلع دمتعي ام ىع
 رصانع نم هيف امي هيق دوجوملا فقوملل ىحلا نئاكلا نم راصبتسا ةيلمع
 تايلمعلا مهأ نم نيتيلمع نمضتي راصبتسالاب ملعتلا ناف كلذلو ٠ تاقالعو
 , مهفلا ىتيلمع : امهو دقعملا ملعتلا فقاوم ىف درفلا اهسرامي ىتل! ةيلقحلا
 تايرظنلا .ىف ملعتلا ىف ادجوت ال ناتيصاخ امهو ٠ تاقالنلا كارداو
 .تاباجتيسالاو تاريثملا نيب طابقالا ساسأ ىلع ملعتلا اهيف متي ىتلا ةيكولسلا
 ٠ (191لا : ليع

 تقلا

 ةيبيرجتلا عئاقولا ةدرقلا ىلع اهب ماق ىتلا هتاسارد ىف رلعوك ضرعي
 تممص دقو ٠ راصبتسالا ىلع موقي يذلا تالكشملا لح ملعت اهب رسفي ىتلا
 نع اديعب  معفادلا عابشال ةليسوك زوملا عضوي نأ ساسا ىلع براجتلا
 , ةلكشملا لح ىلع بلختلا دعب الا مفادلا عابشا متي الو ٠ ناويحلا لوانتم

 ٠ كلذ لبق ناويحلا ةربخب ترم نأ قبسي مل ىتلا

 ىلعا ىف  زوملا  ماعطلا عضوي ثيحب ةيبيرجتلا تاءارجالا تدعأ دقو
 ددحأ ىف نينثا وأ قودنص عضوي امك ٠. درقلا هب دجوي ىذلا صفقلا فقس
 عضوي نأ وأ < ماعطلا ىلا لوصولل اهيلع فوتولل مدختست صفقلا فارطأ
 ةناعتسالا ثاويحلل نكمي ىتلا ىصعلا ضعب ه٠ صقفقلا :لخاد وأ "صفقلا جراخ

 ٠ هيلا ماعطلا بذج ىف اهب

 لصي ال ناويحلا نأ اهب ماق ىتلا تاساردلل ةخيتن رلهوك دجو دقو
 بقع ىروف لكشب' لحلال 1 لصي ناك ام ابلاغ لب طقف ةأجف ةلكشملا لح ىلا
 كيلعج بولسأ ىف ركفي هنأكو ٍناويحلا اهيف ثكمي راظتناو لمأت ةرتغ
 ٠ ةلكشملا لحل
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 ةدوجوملارصانعلل كاردالا ةيلمع سرامي براجتلا هذه ىف ناويحلا نأ ىأ
 ىتلا تاقالعلل هكاردا ىلا ةفاضالاب ٠ فدهلا عوضومب اهتقالع ىف لاجملا يف
 راظتنالاو لمأتلا ةرتف نأ امك ٠ رخآلا ضعبلاب اهضعب رصانعلا هذه نيب طبرت
 « لاجملا ءانب ةداعا ةيلمع تاويحلا اهيف سرامب

 : ةيضرألاو لكشلا

 كاردالا تاسارد ىف تلطسشجلا سفن ءاملع اهلواتت ىتلا تاعوضوملا نم
 ٠ ةيرظنلل ةحضاولا تافاضالا نم ربتعي ىذلا ةيضرألاو لكسشلا عوضوم
 ,ىجراخلا ملاعلا كاردا ىف ةدحتملا تايلكلا ىلع نوزكري مهنا نم مغرلا ىلعف
 ىلع اهيلا رظني نأ نكمي « ةفصلا وأ ةروصلا ٠» تلطشجلا نأ نوربتعي مهنأ الا
 * ىرخالا تايلكلا نع لصفنم وأ هسفئنب لوزعم لك اهنأ

 تجرخ , ىرخالا تاتلاطشجلاب هتقالعو تلطشجلل روصتلا اذه نمو

 ةصاخل فورظ ىف نكمي هنأ ىلا رميهترف ريشيو ٠ ةيضرالاو لكشلا ةركف
 ىتلا ةيضرالا نع ةلصفنم ةزيامتم تايلك اهنأ ىلع تاتلطسجلا ىلا رظنلا

 لكشلا ربتعي ثيح احضاو امهنيب زيامتلا لعجي امم لكشلا نع فلتخت
 ةزرابلا« ةغيصلا وأ ةروصلا » تلطشجلا هنأ ىلع هل درفلا كاردا ىف لؤاتنتع

 لقالا ةيفلخلا ريتعت ©7014 ةيضرالا نأ ليح ىف ٠ درفلا مامأ ةزيامتملا

 ٠ لكشلا اهيلع رهظي ىتلاو ازيامتو اديدحت
  هدوعلا ىلع وأ نوناقلا ىلع فزعلاك زيمملا نحللا ربتعي كلذ لاثم

 نم اديدحتو ازيامت رثكا هنال لكشلا ةباثمب  ىرخالا تالآلا ةعومجم طسو

 ل تلطشجلا اهيلع رهظي ىتلا ةيضرالا ةباثمب نوكت ىتلا ىرخالا تالآلا مغن

 طبتريو ىبسن رمأ وه امنا ةيضرأ وه امو ؛ لكش وه ام ديدحت نأ كلذ عبتي
 ٠ ىكاردالا لاجملا ىف ةدوجوملا رصانعلا ةصاخو ةنيعم فورظب

 : ىكاردالا لاجملا ميظنت نيناوق

 ةيجولوكيسلا رهاوظلل مهريسفت ىف تلطشجلا سفن ءاملع دمتعي
 راطالا لكشت هىدابمو نيئاوق ةعومجم ىلع كاردالاب اهيف طبتري ام ةدحاخو
 : () ىلي ام نيناوقلا هذه نمو ٠ ةيرظنلل ماعلا

 )١( كاردالاو ساسحالا ) عباسلا لصقلا ىلا اضيأ حجرا ( *
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 نينئاوقلا نم ربتعي : ةها#س 04 2هودعست ميظنتلا نوناق ١
 نا : اهنم ةماه ةيعرف نيناوق ةعومجم ىلع موقي هنأل ةيرظنلا ىف ةيسيئرلا
 , ءازجالا كاردا ىلع قباس لكلا كاردا نأو ءازجالا عومجم نم ربكأ لكلا

 اهقتحي ىتلا ةفيظولل اقفو كلذو , صخآ لك ىف ءزجلا اذه ريغ لك ىف ءزجو

 ٠ فقاوملا نم فقوم ىف ءزجلا اذه

 لاجلملا اهئشني ىتلا تاقالعلا كاردا لماعو مهفلا لماع ناف كلذلو

 رصانعل ةقالعلا كاردا نارسفي ىحلا نئاكلا مامأ ةدوجوملا ةلكشملل ىكاردالا

 ٠ راصيتسالاب ىمسي ام وهو ء ةميرس ةيساح ةقيرطب متي ىذلاو لاجملا

 : ةهاج ه4 ©هؤدتع : قلغلا نوناق  ؟

 ةلماكلا هبش وآ ةقلغملا لاكشالا كاردا نأ ىلع نوناقلا اذه دمتعيو

 كلذلو ٠ ةحوتفملا وأ ةصقانلا لاكشالا نم اتابث رثكأ نوكي هنأ امك لضفأ نوكي

 هيف دجوي ىذلا لاجملا ىف نوناقلا ةركف تققحت اذا لضفأ نوكي ملعتلا ناف

 ٠ ىملعتلا فقوملا

. 

 ملعتلا ةيجول وكيس ىف ةصسصختملا بتكلا ىلا عجرل نآ ءىراقلل نكميو

 نيئاوقو بيلاسأ نم اهب طبتريامو ملعتلا مظنو تايرظن ىف قمعتلا نم ديزم
 ٠ ىناسنالا ملعتلا رسفي ام ةصاخو

 ملعتلا جذامن
 هزجلا ىف اهضعب ىلا انرشأ ىتلا ملعتلا مظنو تايرظن ضارعتسا نم

 ٠ ملعتل ١ ةيلمعل روص وأ جذامن ةعومجم صلختسن نأ نكمي ٠ قباسلا
 ىلع ملعتلل اهريسفت ىف دمتعت ةيكولسلا تايرظنلا ةعومجم نأ كش الف
 ةيسيئرلا هتانوكم ىلا كولسلا ليلحت ادبم اهمهأ ةيساسأ ءىدابم ةعومجم
 ملعتلا ةيلمع نأ دجن روصتلا اذه لالخ نمو ٠ تاباجتسالاو تاريثملا نم
 رمالاو ٠ ةيكولسلا ةسردملا راطا ىف ىرخأ ىلا رظن ةهجو نم زيامتت نأ نكمي
 ةيلتك !دبم نأ معرف 2 ةيفرعملا ةيلاجملا تايرظنلا ةعومجم راطا لخاد كلذك
 « ملعتلل ىلاجملا ريسفتلا اهيلع موقي ىتلا ءىدابملا مهأ ربتعي هتدحوو كولسلا



 ا

 ىدل ملعتلا ةيلمع ةعيبط لوح رظنلا تاهجو نيب زيامتلا ضعب دجن اننآ الا
 < ماجتالا اذه راصنا

 تايرظن باحصأ نيب رظنلا تاهجو ىف فالتخالاو زيامتلا اذه س
 ىلع اهنم لك دمتعي ملعتلا ةيلمعل جذامن وأ روص ةعومجم زربت ملعتلا مظنو

 ىلع ةنيعم ةيرظن زيمتو لكشت ىتلا ؛ىدابملا نم ةعومجم ىلع وأ ءىدابملا دحأ
 : ىتآلا ضرعن ملعتلا ةيلمعل روصلاو .جذامنلا هذه نمو ٠ ىرخأ

 ١ ةيطابترا ةيلمعك ملعتلا :

 مئاقلاريسفتلا « اعويش اهرثكأو ملعتلا ةيلمعل ةيساسألا تاريسفتلا نم
 ٠تاباجتسالاو تاريثملا نيب طابترالا ىلعموقت ىتلا ملعتلا ةيلمعليلحت أدبم ىلع
 ةنماك ةقالع ىه اهتاريثمو تاباجتسالا نيب طايترالا فلؤت ىتلا ةقالعلاو

 كلذدلو ٠ باستكاو ملعتو ةربخ لك ىلع ةقباس ىهو .. ىبصعلا زاهجلا ىف

 امئاو , ىحلا نئاكلا ىدل ةديدج ةيبصع تاطابترا نيوكت ىنعي ال ملعتلا ناف

 ةيبصعلا تالصولا ضعب لامعتسا لامتحا ةيوقت ىلع ملعتلا ةفيظو رصتقت
 نئاكلاىدل دجوت ىتلا تاطابترالا ةوق ناو , ىبصعلا زاهجلا ىف العف ةمئاقلا

 ةضاب هن 284666 رثالا نوناق » وهو ىسيئر نوئاق ىلع دمتعت امنا ىحلا

 ةيبصعلا تالصولا ىوقي نيزعتلا ةلاح نع جتانلا بيطلا رثالا نأ نيبي ىذلا

 ٠ طابترالا اهلالخ ثدحي ىتلا

 : زيزعت ةيلمعك ملعتلا .- ؟

 كولسلا زيزعت آدبم نأ ثيح ٠ قباسلا ريسفتلاب طبتري ريسفتلا !ذهو

 هسرامب ىذلا كولسلا طمن ىوقيو معدي نأ هنأش نم رثآلا نوناق نع »ىثانلا

 ناف كلذلو ٠ كولسلا نم طمنلا اذه ملعت ىلا ىدؤي امم , ىحلا نئاكلا
 كولس ىف هروهظ لامتحا مدع نم ىوقأ نوكي طمنلا اذه روهظ لامتحا

 ٠ ىحلا نئاكلا

 ٠ ةيكاردا ةيلمعك لعتلا :

 ىف ريغت هنأ ىلع تلطشجلا سفن ءاملع رظن ةهجو نم ملعتلا رسفي

 رصانعلل كاردا ةيلمع اساسآ هنأ ىأ ٠ هب ةطيحملا ةئيبلا ىلا درفلا ةرظن



 لعجي امم + رصاتعلا هذه نيب طبرت ىتلا تاقالملاو لاجملا ىف ةدوجوملا

 ايغ فلتخم ديدج لكش ىف هل هكاردا ةجيتن لاجملل هترظن نم ريغي درفلا

 ةرظنلا سكع دحتم لك ىف ثدحت لاجملل كاردالا ةيلمع ناو ٠ هيلع ناك

 هنأ ىلع انايحأ ملعتلا فرعي كلذلو ٠ نييكولسلا دنع ةيئزجلا ةيليلحتلا

 ٠ )وفيل١ ١لا9 ١( ٠ لاجملا ماظن كاردا ىف رييغت

 : ميظنتو مهف ةيلمعك ملعتلا
 ريسفتلاب طبتري هناف اذهلو ٠ ىكاردا ساسأ ىلع ريسغفتلا اذه موقي

 ةيلمع اهنأ ىلع ملعتلا ةيلمع ىلا تلطشجلا سفن ءاملع رظني ثيح قباسلا

 كاردا لماع نأ ثيح 2, ىحلا نئاكلا هيق دجوي ىذلا لاجملل ميظنتو مهف

 لماع كلذكو * ىحلا نئاكلاب طيحملا ىكاردالا لاجملا اهثشني ىتلا تاقالعلا

 لكشب لاجملا ميظنت ديعي نأ هنأش نم + حيحصلا لحلا نع ةماع ةركف نيوكت

 * ( ١90314 . ريلب ) ٠ فدهلا ىلا لوصولا ققحي نيعم

 : زيبمت ةيلمعك ملعتل ا - ه

 نم ةعومجم نه ىحلا نئاكلا اهل بيجتسي ىتلا فقاوملا نوكتت ام ايلاغ

 ىحلا نئاكلا كردي نأ ىفكي ال فقاوملا هذه عم فيكتللو ٠ ةفلتخملا تاريثملا

 بلطتي دقف ٠ اهل ىلك كاردا ةروص ىف ىأ ٠ ماع لكشب تاريثملا هذه صئاصخ

 ىتلا رصانعلا ليصافت ىلع. فرعتلاو ماملالا ةرورض فقاوملا ضعب ىف رمألا

 نيب وأ رصانعلا نيب زييمتلا ةيلمع ىحلا نئاكلا سرامي نأ ىأ « فقوملا لكشت

 ٠ فقوملا ىف ةدوجوملا تاريثملا

 نأ « ملعتلا لاجم ىف تيرجا ىتلا ةيبيرجتلا تاساردلا نم نيبت دقو

 ىللا فقوملل ةددحملا وأ ةحيحصلا بناوجلا وأ ةنيعملا صئاصخلا زييمت

 نم للقيو , دهجلا ىف لازتخالا ققحي نأ هنأش نم ٠ ىحلا نئاكلا هب دجوي
 ٠ ملعتلا ةيلعافو ةعرس ىلا ىدؤي امم ٍءاطخالا

 : لماكت ةيلمعك ملعتلا - 5

 هلاقتنا وأ / زييمت ةيلمع درجم سيل فقاوملا نم ريثك ىف ملعتلا نا

 ملعت اهيف متي ىتلا مفقاوملا نم ريثك ىف وهف ٠ هل ةنوكملا ءازجألا ىلا لكلا نم



 اهضعب عم ءازجالا عضو مزلتستو ءانب ةيلمع ملعنلا ربتعي + ةنيعم تاراهم
 ةداعإو لماكنلا ةيلمع ققحي امم ةديدج تايلك نيوكتل ةديدج تاقالع ىغ
 ؟ ميظتتلاو قيسنتلا

 ةيصخش اهل ققحي نيعم قيسنتو ميظنتب ةلماكتملا تايلكلا زيمتتو

 ٠ اهل ةنوكملا ءازجالل صيخلت درجم نم رثكأ اهلعجت ةلقتسم

 مقفت تايئزجلا نآف ' ةديدج ةقيرطب راكفالا وأ لاعفالا طيترت امدنعف

 * كولسلا نم ديدج لك ىف رصانع حبصت ىكل ةيتاذلا اهصئاصخ نم اضعب

 تايئزجلا عم اهتاقالع ىف لب « اهتاذ دح ىف تايئزجلا ىف تسيل ةيمهالاغ
 ٠ لماكتلا ةيلمع ققحي انمم : ىرخالا

 ملعتلا ىف ةيساسألا ءىدابملا

 وآةيساسالا :ىدابملا نم ةعومجم ىلا ةماع ةفصب ىملعتلا فقوملا مضخي

 ءىدابملازم ريتعي اهضعب ٠ ملعتلا قيقحت ىف مهاست ىتلا لماوعلاو طورشلا
 اذا الا روصلا نم ةروص ىأ ىف ملعتلا ققحتي ال ىتلا ةيسيئرلا طورشلا وأ

 لماوعلا » ةباثمب ربتعي رخآلا اهضعبو , أديملا اذه وأ طرشلا اذه رفوت

 ٠ هتيلعاف ديكاتو ملعتلا قيقحت ىلع « ةدعاسملا'

 ىملعتلاف قوملا ميسقت ىلإ ةداع نوأجلي سفنلا ءاملع نأ نم مغرلا ىلعو

 ناسنالاملعتيفيكةفرعممهل ىنستب ىتح ىلوالا هتائوكمو هرصانع ىلاهليلحت وأ

 رظنلا تاهجو ىف ضعبلا مهضعب عم نوفلتخي اذه ىف مهو  ناويحلا وأ

 هتاحلطصلا ىف لب « اهيف ةمدختسملا لئاسولاو براجتلا ءارج» ةقيرطلوح

 سفن ءاملع نم ريثك نيب ماع قافتا كانه نأ الا  تاساردلا هذع ىف ةدياولا

 ىف رثؤت ىتلا ةيساسالا ءىدابملا لوح  تافالتشالا هذه لك مغر  ملعتلا

 اهبناوج ىف ملعتلا ةيلمع ىسيت ىتلا وأ ءاوس دح ىلع ناويحلاو ثاسنالا. ملعت

 : ٠ ةغلطخملا'

 نيئاصخالا بلغأ سب اهيلع قفتملا ةماعلا ءىدابملا هذه سصيخلت نكمبو

 : ىهو ؛ىدابم ةعبرأ ىلا ملعتلا ةيجولوكيس ىف



 تا

 * ملاعتلل داداعتسا وا عفاد'دوجو - ١

 ' ٠١ اهعونتو ىحلا نثاكلا نع ةرداصل | تاباجتسالا راركت ٠

 *  نزيزمتلا ٠
 ةسراملا ٠

 ؟ ىحلا نئاكلا ملعتي اذأم لوألا أدبملا رسغيو

 ةيييحصلا تاباجتسالا ىلا ىحلا نئاكلا لصي فيك يناثلا ادبمللا رسغيو

 ٠ ىملعتلا فقوملا ىف اهردصي ىتلا ةديدعلا تاباجتسالا نم

 .ةحيحصلا ةباجتسالاب ىحلا نئثاكلا ظافتحا ةيلمع ثلاثلا أدبملا رسغفيو

 نيوكنو تاراهملل ىحلا نئاكلا باستك! ةيفيك عبارلا أدبملا رسفي امنيب
 ١91/١ ( «٠ , تيراح ) ٠ ةيكولسلا تاداعلا

 ١ ةيعفادلا : )١(

 , ىحلا ننتاقكلا باستكاو ملعتلا ىف ايسيئر ارود ةيعفادلا ىدؤت

 هتايح ىف اهسرامي ىتلا كولسلا طامنأ نم اريثك . اناويح وأ اناسنا ناك هاوس
 : ىمحم ملعتلا ىف ةيسيئر فئاظو ثالث ةيعفادلا ققحتو ٠ (؟) ةيمويلا

 ريثت ىتلاو ٠ ىحلا نئاكلل ةنماكلا ةيلاعفنالا ةقاطلا ررحت اهنا ١

 ٠ ةبستكم وأ ةيرطف عفاودلا تناك هاوس انيعم اطاشن

 لمهيو نيعم فقول بيجتسن نأ ىحلا نئاكلا ىلع ىلمت اهنا
 نئاكلا كولس هيجوت ىف اماه ارود ىحّوت اهناف كلذلو ٠ ىرخالا فقاوملا
 ٠ ىرخالا نود كولسلا نم ةنيعم بيلاسأ ىلا ىحلا

 عابشا ىحلا نئاكلا عيطتسي ىتح ةئيعم ةلهجو كولسلا هجوت اهنا “' 
 * هيدل ةئشانلا ةجاحلا

 ةفلتخملا بلاوحلا لع فرعتي ىكل سماخلا لصقلاب. 4 ةيمفادلا ) ىلا «ىراقلا مجرإ فقل

 ٠ ةماهلا ةيسفنلا ةيلمعلا مذهل
 ةيعنادلا رثأ حضوي وهو , ( ؟؟١ ص ) قباسلا ىلصنلا ىف )١4( مقر لكش رظنا (9)

 . ةركافلا ىف تامولعملا ءاقبتساو ملعتلا ىلع
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 رثاتت ىرخأ لماوع ةعومجم ىلع دمتعت امنا ملعتلا عفاود نأ ظحالي امك

 امك ٠ هتامايتعاو هئاكذ ىوتسمو ىحلا نئاكلا رمع لثم ةيعفادلا ةلاحلا اهب

 نآل « ملعتلا ةيلعاف قيقحتل ىرهوج رمأ ملعتلا ىف عفاودلا عونت نأ
 ٠ اذكهو رخآ فقوم ىف حلصي ال دق يعم فقوم ىف حلصي ام

 : اهعونتو تاباجتسالا راوكنا - "'

 ةباجتسالا ىلا لصي ىتح اهرركيو تاباجتسالا رادصا ىف ملعتملا رمتسي
 ةدحاو ةلواحم ىف حاجنلا لماوع نيب طبريو اهيلا لصي دقو ٠ ةحيحصلا
 دق وأ ٠ تلطشجلا ةيرظن ىف راصبتسالا ىلع مئاقلا ملعتلا ىف ثدحي امك

 طيسيلاطارتشالا بولسأ ىف امك تالواحملا نم ةلسلس راطا ىف كلذ ثدحي .

 ىدمو تالواحملا هذه لوط فقوتيو ٠ أطخلاو ةلواحملا ةطساوب ملعتلا وأ

 ىلع كلذك فقوتيو « اهملعت بولطملا ةراهملا وأ ةربخلا ةبوعص ىلع اهروطت

 * ةجضن ىوتسم ىلع كلذكو « ملعتملا ىدل نوكت دق ىتلا تاراهملا

 ىلع لمعلا اهتابجاوو اهماهم نمض عضت ىتلا ةيبرتلا رود ىتأي انهو
 ةحيحصلا هتاباجتسا نيوكت ىلع ملعتملا ةدعاسمو أطخلا راركت ةرتف ليلقت

 5 ةيلعاف رثكأو عرسأ لكشب

 : زيزعتلا وثآ-*
 طامنأ نم رينكل درفلا باستكاو ملعتلا ىف اظوحلم ارود زيزعتلا ىدؤي

 فتوملا ىف ةدوجوملا تاعوضوملاو تاريثملا ىلا بيجتس ملعتملا لظيو ٠ كولسلا

 لا هب ىدؤت ىتلا ةحيحصلا ةباجتسالا ىلا لصي ىتح تارم ةدع ىملعتلا
 ٠ طمنلا اذه معدي وأ ززجي ىلاتلابو ٠ فدهلا ىلا لوصولاو ةلكشلا لح

 اجتسالا راركت لامتحا نم . فدهلا ىلا لوصولا ققح ىذلا  دكولسلا

 ءاجتسالا هذه ميعدت وأ زيزعت ققحي كلذبو ٠ اهملعت بولطملا ةحيحصلا
 ٠ هملعت دارملا كولسلا طمت نيوكت

 هنم ظحالي ىنلاو ملعتلا 'ئنحنم ةسارد لالخ نم نيزعتلا رثا ودبيو

 ىف قرغتسملا نمزلاو ءاطخالا ةلقو ةحيحصلا ةباجتسالا ىلا لوصولا ةعرس

 ٠ ةراهملا باستكاو ملعتلا تالواحم نم ةلواحم لك



 ناويحلا كولس زيزعت رثأ ( ج « ب ءأ ١١ ) مقر لكشلا حضوي
 ىلع ( زيزعتلا بايغ ) اهبحس وأ ( زيزعتلا رفوت ) ةباثالا ميدقتب ةهاتملا ىف
 . (185 , كيزئوهو ناملوت ) ةهاتملا يف ناويحلا ملعت

 03 د .٠ ' و

 كل هفدشما تتيح

 مر ؟ هم "1 1 5 611451
 -تولرايملا ددم

 ناويحلا ملعت ىلع (ةباثالا) زيزعتلا بايغو رفوت رئأ : (15) لكش
 195٠١( , كيزنوهو ناموت ) ٠ ةهانملا ىف

 .لك دعي ناويحلل ماعطلا ميدقت ةلاح ىف ملعتلا ىنحنم (أ) لكشلا نيبي
 « ةرشاعلا ةلواحملا دعب طقف مامطلا ميدقت ةلاح ىف (ب) لكشلاو ٠ ةل

 فس ةعتمو لوألا رشعلا تالواحملا ىف ماعطلا ميدقت ةلاح ىف (ج) لكشلاو
 ٠ كلذ

 واجمع

 .شقاوم رثكا نأ الا , ثالثلا فقاوملا لك ىف ملعت ثدح دق هنأ مغرو
 ملعتلا ناك 1و ٠ (1 لكشلا ) زيزمتلا ىلع موقت تناك ىتلا ىه ةيلعاف ملعتلا
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 زيزعت كانه نكي مل ثيح (ب لكلا ) ىلوألا رشعلا تالواحملا ىف رثعن دق
 ( ةرشاعلا ةلواحملا دعب ) زيزعتلا ميدقت دعب ملعتلا نأ الا * نآويحلا كولسل
 « ءاطخالا ددع ىف عيرسلا ضافخنالا اهيلع لدي ةلاعف ةروصب ققحت دق

 ٠ ( ج لكتشلا ) ثلاثلا ىبيرجتلا فقوملل ةبسنلاب سكعلا ناكو

 : ةداعلا نيوكت ىف ةسرامملا رود - 4

 ادبي هناف « زيزعتلا ةجيتن ةحيحصلا ةباجتسالا ىلا ملمتملا لصي نأ دعب
 ىدزيو٠ةباجتسالا هذه ةسرامم لالخ نم ءادألا ةلوهسو ةراهم باستكا ىف
 ٠ ملعتملا ىدل ةيوق تاداع حبصت ىتح ةاقتنملا تاباجتسالا ةيوقت ىلا كلذ

 امم , هجومو ززعم راركت ىه ةسرامملا نأ ىف راركتلا نع ةسرامملا فلتختو

 ملعتلا فقاوم ىف راركتلا نم ةيلعاف دشأو ىودج رثكأ ةسرامملا لعجب

 ٠ ةفلتخملا

 ءىدابملا دحأك اهرود ققحت ىتح ةسراملل ةبسنلاب نيرمأ لفحاليو

 : ملعتلا ةيلمع ىف ةيساسألا

 الب ناحبصي مامتعا نود ةيلآ ةقيرطب ةسرامملا وأ راركتلا مت اذا ١

 اهب ادب ىتلا عفاودلا ىحلا نثاكلا دقفي نأ ىلا انايحأ نايدؤي دق لب « ىودج

 ٠ اهتاذ ملعتلا ةيلمع

 نم رثكا اهتيلعاف تتبئآ دق ةسرامملا بيلاسأ ضعب نأ نيبت دقل - ؟

 ةسرامملا نم لضفأ تارتف ىلع نوكت ىتلا ىأ ةعزوملا ةسراسملا الثمف ٠ امريغ

 مث ةسراملا نع فقوتلا ةرتف نآل ء ةدحاو ةرئف ىلع ثدحت ىتلا ةزكرلا

 « تيراج ) ٠ هتيلعافو ءادالا رارمتسا ىلا ىدؤي سكأ مامتهاب اهيلا ةدوعلا

 ءعلقذكا

 ماعتلا ىلع ةدعاسللا لماوعلا
 جلعتلا يف ةيساسالا طورشلاو ءىدابملا ضعب قباسلا هزجلا ىف ائشقان

 ملعتلا ةيافك قيقحت ىلع ةدعاسملا لماوعلا ضعب رثا لاحلا ءزجلا ىف شقانئو



 ها اال“ د

 ةيلمعىلع ةرثملا ةفلتخملا بناوجلا ىلع فرعتلا نكمي ىتح كلذو « هتيلعافو
 ٠ ةدعاسم لماوعو طورشو اهيلا ةراشالا قيس تاريغتم نم ملعتلا

 تاساردلا جئاتن اهنع تفشك ىتلا لمارعلا هذه ضعبل ضرعن ىلي اميفو

 ةماع سسأ دوجوعمق ٠ ملعتلا ةيجولوكيس لاجم ىف تيرجأ ىتلا ثاحبالاو
 فلتخت ملعتلا فقاوم نأ الآ ٠ ةيميلعتلا فقاوملا عيمج ىف انتاعارم ىغبني

 لصعجي امم نيملعتملا دارفالاو ةملعتملا تاعوشوملا فالتخاب :ةرييك ةجردي

 ملعت ةيلمع ققحن نأ اندرأ اذا ىرورض رمأ ملعتلا فقاومل رملاسملا ليلحتلا

 ملعتلا ةيافك ىلع رثؤت ىتلا لماوعلا هذه نمو ٠ ةيلعافلاو ةيافكلاب زيمتت
 : ىلي ام هتيلعافو

 : اهحوضوو قادعالا ديدحت : الوا

 ةيلمع ققحت ىكل عمتجملا اهدجوأ ةيعامتجا ةسسؤمك , ةسردملا موقت
 مل اذاو ٠ ومنلا هيحوت ةيلمع ىف ىماسأ رودب « دارفالا ىدل ىوبرتلا ومنلا

 هناو , ىوبرتلا ومنلا ةيلمع ىف اهقيقحت دارملا فادهالا اقبسم ملعملا ددحي
 ٠ هيجونأو طبض نود فورظلل عضخيس ذيمالتلا ومن ناف « اهقيقحتل ططخي
 , ديمالتلل ةبسنلاب اهديدحتو فادهالا حوضو ربتعي , ىرخآ ةيحان نمو

 هجوب دارفالا نأ كلذ ٠ مهيدل جضنلاو ومنلا ىتيلمع ىف ةماهلا لماوعلا نم
 ٠ ١ كلذ قيقحت قرطو هنولمفي ام ةفرعم نولضفي ماع

 نوكت نا ٠ هديدحتو فدهلا حوضو ىلع دعاست ىتلا لماوعلا نمو
 نمف ٠ قيقحتلا ةيناكما نع ةديعب تسيل اهيلا لوصولا بولطملا فادمالا
 «ةعوضوملا فادهالا قيقحتل لمعلا ىلع دارفالا ةردق , ىلاعفنالا جضنلا رهاظم
 ةعوضولافادهالا تناك اذا ءادالا ىف لضفا ىوتسم ىلا لوصرلا نكمي كلذل
 ٠ ةحشاوو ةددحم

 : فادعألا قيقحتل لويما ةيمنت : اينأث

 نه ريتعت لويملا نأ ةيبيرجتلا ثاحبالاو تاساردلا نم ريثك تحضوأ
 ٠ ةرشابمريغوا ءةرشابملويملا نوكت نأ نكميو ٠ ملعتلل ةيسيئرلا تاددحلا
 ىقيسوملا عامسو ةيعيبطلا رظانملا ةيؤرو سانلاب مامتعالا 5 رشابملا لويملا نم“



 .- الألا ب

 ىف ةمفترم تاجرد ىلع لوصحلاو لاملا عمج نوكي نأ نكمي اآمئيب ٠ الثم
 ةفيظو نم لاملا هققحي نأ نكمي امل * ةرشابملا ريغ لويملا نم ىساردلا ليصحتلا
 قوفدلاو تاذلل ديكات نم ةعفترملا تاجردلا هققحت نأ نكمي املو عمتجملا ىف
 ٠ اهجراخ وأ ةسردملا لخاد هاوس ةيعامتجالا ةناكملا قيقحتو

 ةيلعاف قيقحت ىلع دعاست ماع هجوب ةييرقلاو رشابملا لويملا ةيمنتو

 * ةديعبلاو ةرشابملا ريغ لويملا ةيمنت نم لضفأ ةجردب ملعتلا

 : ةيدرفلا قورفلا ىوتسمب هتقالعو لمعلا ىوتسم : اثلاث

 مهتايناكماو ذيمالتلا تاردق ىوتسمل هتسالمو لمعلا ىوتسم ةسارد يبلطنت

 ةيدرفلاقورفلاو ةيوبرتلا ةعامجلا ىوتسم نم الك رابتعالا ىف ملعملا عضي نأ

 ىدل ةيدرفل ١ قورفلا نيب قفاوتلا قيقحت ةلكشمو ٠ ةعامجلا هذه لخاد

 ٠ ةماهلا ةيوبرتلا تالكشملا نم ربتعت « ىساردلا لصفلا ىق ذيمالتلا

 اذه ٠ ام ةجردب ةردقلا ىوتسمب لمعلا ىوتسم ىف فالتخالا طبنريو

 نونوكي نيذلا دارفالا ىدل لمعلا ىوتسم ىف ريبكلا فالتخالا ىلا ةفاضالاب

 ددحملا نمزلا ريغتم تيبثت عم هنا ىتعي اذهو ٠ ةردقلا ىوتسم سفن ىف

 ةيمك ىفو « مهئادأ ىوتسم ىف ةريبك ةجردب نوفلتخي دارقالا ناف + لمعلل

 تاجاحلا ىلع ملعملا فرعتي نأ ةرورغ ىلع دكؤي اذهو ٠ هتءافكو جتانلا لمعلا

 هذه عابشا ىلع لمعي نأو ٠ ةيفاك ةجردب نيفلتخلا ةيمالتلل ةيرورضلا

  ىدل ققاوتلا ,ؤقحتي ىلاتلابو , لضفأ ملعت ىوتسم ققحتي ىتح تاجاحلا

 ٠ ييملعتلا

 : ملعتلاو بيردتلا رثآ لاقتنا : اعبار

 ذيمالتلا ىدل اهقيقحتل ةسردملا ىعست ىتلا ةيسيئرلا فادعألا نم

 مل اذاو ٠ ةسردلا جراخ ةايحلا فقاوم عم قفاوتللا مهدادعا ىلع ليعلا وه

 « ىجراخلا عمتجملا ىلا كولسلا بيلانسآو تاراهملا ىف لاقتنالا اذه ققحتي

 ىتلا لماوعلا نمو ٠ اهتيلعافو اهتيافك دقفت ملعتلا ةيليمع لمجي كلذ ناغ

 * ةيناكما كلذ ىنعيو ٠ رشايلا ملعتلاب فرعي ام لاقتنالا اذه ىلع دعاست

 ملعت كلذ بلطتيو ٠ اهملعتي ةراهم ىأل ةفلتخلا فقاوملا ىف درفلا ةسرامه .



 ها الك د

 ىف كولس يبيلاساو تاراهم نم هيستكا ام مادختسا هل حيتت 25 ةقيرطب درفلا

 ةسرامم مدع ناف ٠ ةيبتجالا تاغللا ملعت الثم كلذ نم ٠ ةفلتخملا فتقاوملا

 تاحلطصملاو تاملكلا نم ريثك نايسن ىلا ىلاتلاب ىدؤي تاباجتسالا هذه

 ٠ اهيلعت قبس ىتلا

 كولسلا بيلاسأو تاراهملل رشايملا ملعتلا ةقيرط جئاتن نم ناف كلذلو

 + ةيلاتلا ىرخألا فقاوملا ىف مدختست نأ تاراهملا ذهل حيتت اهنأ ةفلتخملا

 ١1955 (٠ 2 سيللبا )

 ملمتلاو بيردتلا رثأ لاقتنا

 دحاك ملعتلا رثأ لاقتنا وأ بيردتلا رثأ لاقتنا ةيلمع ىلا ريشن امدنع
 هبيردتلا ريثأت كلذب ىنعن انئإف , ملعتلا ةيلمعب ةطيترملا ةيساسالا تايلمعلا

 ةراهم وأ رخآ عوضوم ءادأو ملعت ىف ةئيعم ةراهم ىلع وأ نيعم عوضوم ىلع
 ٠ ىرخآ

 ىباجيالا لاقتنالا كدحي ٠ ةيبلص وأ ةيباجيا لاقتنالا راثآ نوكت دقو
 وه امك , ىرخأ ةفيظو ىلع بيردتلا ةئيعم ةفيظو ىلع بيردتلا لهسي امئيح
 بيردتلاناف ٠ خيراتلاو ةنللا وأ ٠ ةميبطلاو ةضايرلا ةسارد ىف الثم لاحلا.

 ملعت ىلع ةدعاسملا لماوملا نم ربتعت ريبعتلا ىف ةقدلاو ىوغللا مهفلا ىلع
 ٠ اهملعت ىف ةغللا ىلع دمتعت ىتلا ىرخالا داوملا

 ةنيعمةفيظو ىلع بيردتلا قومي اينيح ثدحي هناف ىبلسلا لاقتنالا امأ

 ثدحي امك' ٠ رخآ عوضوم وأ ىرخأ ةفيظو ىلع بيردتلا نيمم عوضوم ىلع وأ
 ةباتك ملعتك < دحاو تقو ىف نيتيبنجأ نيتغل ةباتك ملعت ىف نايحالا ضعب ىف
 رثؤي امهيدحا ملعت ريثأت ناف , دحإو تقو ىف ةيزيلجنالا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا
 « تقولا سفن ىف ملعتلا اتيلمع ةسرامم تمن اذا ىرخألا ىلع ايبلس اريثأت

 .نموأر خآىلا عوضوم نم لاقتنا ىأ ثدحي الأ ةئيعم فورظ ىف نكمي امك
 حضاو يغ نوكي فقاوملا هذه لثم ىف لاقتنالا ريثأت نآ ىأ + ىرخأ ىلا ةراهم
 ٠ دودحم نروكي 6



 الا

 رجوع هع '[ءهنصتسك بيردتلا رثأ لاقتنا عوضوم تاك دقو
 نرقلا ةياهن ىف ةيبرتلاو سفنلا ءاملع مامتها تلغش ىتلا تاعوضوملا نم
 تبرد اذا هنأب تقولا كلذ ىف داقتعالا داسو ةشقانملا تدتما امدتع ىضاملا
 ةوق « لالدتسالاو ٠ ركذتلا «تاكلم» لثم ةيلقعلا « تاكلملا » نم « ةكلم »
 ىرخالا فقاوملا ىلا لقتنيس بيردتلا ريثأت ناف خلا ٠٠١ هابتنالا « ةظحالملا
 اماه الماع هتاذ دح ىف بيردتلا ىربتعي آمك تاكلملا هذه اهيف سرامت ىتلا
 ٠ اهتاذ تاكلملا هذه ةيوقت ىف

 ةيرظن ىف ملعتلا ةفيظو نأ ثقولا كلذ ىف ةعئاش تناك ىتلا رومألا نمو
 ىف ومنلاو مدقتلا ثدحي اذكهو , ةركاذلا برديو « ركفتلا ىوقي هنأ تاكلملا
 ٠ ةقيرطلا هذهب ةيساردلا تاعوضوملا ةسارد ةجيتن ةيلقعلا تاكلملا

 ىودج ىف « سميج ميلو » ىكيرمالا سفنلا ملاع ككش ١86١ ماع ىقو
 نلعأ دق« كيدنروث» نأ امك ٠ تاكلملا ةيرظن ىلع مئاقلا ىلكستلا بيردتلا
 ريثأتلا وأ ريغتلا نأب اهارجأ ىتلا ةيبيرجتلا تاساردلل ةجيتن ١90 ماع ىف
 نيتفيظولا نيب نوكي ام ردقب ىرخأ ةيلقع ةفيظو ىلع رثؤي ةيلقع ةفيظو ىلع
 191/١ ( ٠ , ليفول ) ٠ لاقتنالا ىلع دعاست ةكرتشم لماوع نم

 ن وثحابلاوسفنلا ءاملع اهارجأ ىتلا ةيبيرجتلا تاساردلا ةجيتن نم ناكو

 ةدددقل ةتفماواطسةاكفلا بيردتلا ةيرظن علطصم ريغت نأ « ملعتلا لاجم ىف
 لاقتنا ىلا وأ "وممتع هع 1عنسنسم بيردتلا رثأ لاقتنا ىلا
 3 ملعتلا

 : لاقتنالا رهاظم

 ىتلا كولسلا تالاجم نم ريثك ىلا ملعتلاو بيردتلا شأ لاقتنا ثدحي
 لاجم لاقتئالا اهيف ثدحي ىتلا ةحضاولا تالاجملا نمو ٠ دارفألا اهسرامت

 لاقتناىلع دعاسي دق ةئيعم ةراهم ملعت وأ بيردتلا ناف ةيكرحلا تاراهملا ملعت
 دق الثم ةجاردلا بوكر ناف « اهعم ةهباشلا ىرخألا تاراهملا ىلا اهراثآ

 ةفصب ةرايسلا ةدايق ملعت نأ امك * لكيسوتوملا بوكر ملعت ىلع دعاسي
 دادعالا تاذ ميمصتلا ةفلتخملا تارايسلا ةدايق ملعت ىلا لقتني نأ نكمي ةماع



 ىنميلا ديلاب ةياتكلا ىلع دعاسي ىرسيلا ديلاب ةباتكلا ملعت نأ امك ٠ صاخلا

 * ةآرملا ىف مسرلآ ةيرجت ىف امك

 باستكا نأ كش الف « ميقلاو تاهاجتالا ىف كلذك لاقتنالا ثدحيو

 تاهاجتا باستكال درفلا ءىهيس الثم ىباجيالا دايحلا ءازا بجوم ىوق هاجتا»
 ٠ ملاعلا ىف ةينطولا تاكرحلا ةدعاسمو ” رامعتسالا نم ررحتلاك ىرخأ

 ةضراعم وحن هاجتالا باستكا لهسي ءاخالاو ةاواسملا وحن هاجتالا نأ امك

 ٠ دارقالا لالغتساو ىرصنعلا زييمتلا

 ٠ ةيركفلا تاداعلا نيوكت لاجم ىف ثدحي نأ نكمي لاقتنالا نأ امك
 هبش ةفصب نيعم فقوم ىف درفلا اهسرامي ىتلا يكفتلا ةقيرط نأ كش الف
 ةيبرتلا ةيلمع فادهأ نم كلذلو ٠ ةهباسثملا فقاوملا ىلا لقتنت نأ نكمي ةمئاد
 , قئاقحلا عمج ىلع ىنبملا حيحصلا ريكفتلا تاداع بالطلا بستكي نأ لمعلا
 ٠ ىعادبالاو دقانلا ريكفتلا بيلاسأو ٠ تالكسشملا لحو , ىعوشوملا دقنلاو
 تامولمعملا باستكا ىف ةيركفلا تاداعلا ةيمئت ىلا ةسردملا فدهت كلذلو

 جراخ ةايحلا فقاوم ىلا اهراثآ لقتنت نأ نكمي ىتح تالكسملا لحو فراعملاو

 ٠ ةيلمعلا وأ ةيعامتجالا بلاطلا ةأيح ىف ءاوس ةسردلا

 : لاقتنالا ىلع دعاست ىتلا لماوعلا

 ملعتلاو بيردتلا رثأ لاقتنا لاجم ىف تيرجأ ىتلا تاساردلل ةجيتن
 هذه جئاتن اهب تجرخ ىتلا ةريثكلا لماوعلل جذومنك ةيلاتلا لماوعلا ىلا ريشن
 : ىهو تاساردلا'

 تالكسملا لح ىلع ةردقلا هبسكي انيعم ابيردت درفلا بيردت نأ ١
 ٠ بيردتلا لاجم سفن ىف ههجاوت ىتلا

 ليشي امدنع لضنا نوكت تالكسملا لح ىلع دارفالا ةردق نأ ل
 ٠ ةفلتخم تايعون تاذ تالكشم لح مهبيردت

 نسم لاع ىوتسم ىلا لوصولا ققحي تالكشملا عونت ةرثك نأ - "؟
 ٠ تالكشما لح ىف ريكفتلا



 تب الالمد ا

 ,صرف نم ديزي هسفنب ةلكشملا لح بولسأل لفطلا فاشتكا نأ

 ٠ ةهباسملا ىرخألا تالكسملا ىلا لحلا بولسأ لاقتنإ

 ,نكلو « رامعألا لك يف ثدحي ملعتلاو بيردتلا رثأ لاقتنا نأ  ه

 ةصاخو دارفألل ةيدقملا لحلا ةطخ ذيفنت ةبرد ىلع فقوتت لاقتنالا اذه ةيفيك

 ٠ لافطألا ىدل

 قاطن ىف اروصحم نوكي ةركبملا ةيرمعلا لحارملا ىف لاقتنالا نأ  ة5

 ىلا دتمي اهدعب امو ةقعارملا ةلحرم ىف لاقتنالا امس « ةهباشتملا تاعوضوملا

 ةفلتخم ةيعون تالكشم ىلا ةنيعم ةلكشم لح ىف ةمدختسملا لئاسولا لاقتنا

 ٠ ىلوألا ةلكشملا لاجم نع

 هيسردتلاةقدو لماكت ةجرد ىلع فقوتي لاقتنإلا ىوتسمو ىدم نأ  ا/

 ٠ ىلصألا ملعتلا وأ

 ههيازت ىلا ىدؤي ام ةراهم وأ نيعم عوضوم نم نكمتلا ةدايز نأ 4
 - ( ١ 191١ ليفول ) ٠ ىرخأ تاعوضوم ءادأ ىلع هتردقو هسفنب درفلا ةقث



 5 نو

 رشاعلا لصفلا عجارم

 ٠١ ملعتلا تايرظن : ملاص ىكز دمحأ ٠ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا ,

 ءا كوالا

 ةضهنلا ةبتكم ةرهاقلا ٠ ط٠١ ٠ ىوبرتلا سفئنلا ملع حلاص ىكز دمحأ “' 

 5 91١/؟ «, ةيرصملا

 , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا * 5 ل ٠ ملعتلا : بيرغلا ةيزمر

 ٠ والك

 ةفاقثلا راد: ةرهاقلا ٠ هتاقيبطتو ملعتلا : ىواقرشلا رونأ  نامثع ديس ع

 ٠ 91١/ا/ ء رشنلاو ةعابطلل

 ا91لال , ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ملعتلا ةجهب : نامثع ديس  ه

 ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ىوبرتلا سفنلا ملع' : قداص لامآ ,ء بطح وبأ داؤف ١"

 ٠ ا9]لال , ةيرصملا ولجنألا

 ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيصخشلا ءاقتراو ىتاذلا ملعتلا : روصنم تعلط ل

 ا5ألا/ , ةيرصلا اولجنالا

 8. 18نععم, زكام الموهجمتسع 1501368 10 امهعطع8#. 10آطق : 112837ع-

 مهل 8مماع ةامللب 196

 9, 8اوننر, ©.36, 3068, 2.5., هنت 8كم, 213. 18 هاف هلق
 مهيعطمت همر. 21و ه1[ : 6 ةلهعا تلتمس (نم., 1965.

 10. هععدقتب ن5. 2عجمطما دوو هل 1ةةتمتسمع : 865هدمفأا ةنتل 11160137-
 216+ مدل : طع 21813 طمقف نم, 5.

 11. 12115, 2.8. 15:3هانمدمل مورعطماووو, 2167 المقل : اه 05[2أ-
 عوست عماسطماق ©0., 89.



 .  هويسعاأخل 88. 0هسسمسل مهجطق1امجو. 2167 25ه :  فسنعتتعقم
 مما (00.,

 تدسصجر, 8, هس 1كنمجدانز, آه لقئ6 دهاتنتم هققق 6081110395 نت

 1هحستمو. ؟طعاوجمم0 تنعكس, 1.1. : 2عمكءعاقمللا,ا 0.

 282ه ععدطملاس 213. قع اسلم نانوس 0 4602168 01 اوما
 21ج 8001 : دعت ع6 , 1010

 . نللب 713. ةمهستلم : قل قانتنعو 01 78701010 عاعقت 1167م ءاهس
 ةتودق. 2016“ ظاتط. (00.,

 لمس تع 8.ل., 2 8نعطعتكل, 1.8. ةعوصساسع, طقسقت ةطااتاتعق
 وسن هلسماتمدمل مةرعطماووعو, 2167 5مل : 1من 32 077

1901 ,2 

 لمعدت, 8"قف. 8ةههسندسعت هلق 01 ةعوستتتج هس 212018213013 277
 هسمإع : 82095 00. ظاتط.,

 . ةصد»فلألب 1 158هعهاتدسقل مقجمطظتمامعرج ةصق كتلقععت. ةمصقمم :

 لدتا. ةطمدلمد 2ءعوقر,ر

 , ةطلممعت 83. لطم امءطسملمجو هع اههعطتقي ةل6جب عا : 3قعم
 مهمتاط, .00١

 . الدور 830. ةدقفم ماسعواتعو هز !ةهعسصتمع. 7176+ 2مدلع : 5مأ(ب
 1همعمسقس © 00, 5.

 . لطمرصقتلع, اكد الكسمس طاطوضستمع. 11ع7 هنا : فصواعأامو
 عطا 0, تع. ,

 . 1هلطسممب 10, ةسق ةهدسلع, 013. طم 0دعانمن ةنق مهنتتورقلا 05

 معجوجل ةدل مقمع معطل ممسمسعم ص دقتق. نسلط عمتاوب هق دلتا هع

 دتح 8شانماتسسف اد 2دجعطمتمعور 1930, 14 : 257-75

14 

16 

17 



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 رشع ىداعلا لصفلا

 ٌءاَرلا
 , ءاكذلا ىثعم

 ةسييبيتاللا ةملكلا نورسشيش ىنامورلا فوسيلفلا دي ىلع ترهظ
 ةهامالثزؤعص66 يسئرفلاو ةيزيلجنالا ىف ةبلكلا هذه تعاشو ةه(ءالتوهءداند

 15 0م وامس ةنسو مهفلاو 1ه[611666 نهذلا ايوغل ىنعتو

 ٠٠«ءاكذ » ةملكي علطصملا اذه برعلا مجرت دقو ٠ 2 8ةعهعنغإ" ” ةمكحلاو

 ,امهترارح تدتشا سمشلا 'تكذو , اهبيهل دتشا ىأ راثلا تكذ لاقنو

 , ءىثلا مامت ىنعي ةغللا ىف ءاكذلا نا لاقيو ٠ همهف عرسأ ىأ نالف اكذو

 نوكي نأ ىإ مهفلا ىف ءاكذلا هئمو «' رمعلا مامث وهو نسلا يف ءاكذلا هنمو

 ش ٠ لوبقلا عيرسو امات مهفلا

 نوطالفا مسق دقف ٠ ىلقعلا طاشنلاب ةميدقلا ةيئانويلا ةفسلفلا تمتعا

 وطسرأ اهرصتخا '« بضغلاو ةوهشلاو لقعلا : ىوق ثالث ىلا ةيناسنالا سفنلا

 ةفسلفلازأ ىأ ٠.ةيلاعفلا ةيقلخ ةيناثلاو ةيفرعم ةيلقع اهادحأ : لعقف ليتوق ىلا

 ٠ درفلل ىلقعلا طاشنلل ةيكاردالا ةيحانلا ىلع دكؤت تناك ةينانويلا

 ةيلسقسعلا ةايحلل نيبناج نيب « ريدبس تربرع » اضيأ زيم دقو

 وه ىفرعملا بئاجلا ةفيظوو ٠ ىئادجول ١ بناجلاو ىفرعملا بناجلا امهو

 ةكباضتم .ةئكيبل ةيلعاف رثكا ةقيرطب فيكتلا ىلع ىوضعلا نئاكلا ةدعاسم

 بئاج نم متسع فييكت اهنأب ةايحلا » رستس فرع دقو ٠ ةريغتم ةدقعم

 اذه ىلا لوصولا نكمد هنأ ىربو ٠ « ةيجراخلا تاقالعلل ةيلخادلا تاقالعلا

 * ايئدلا تاناويحلا دنع ةزيرغلاو ناسنالا ىدل ءاكذلا قيرط نع فيكتلا

 ءاكذلا : ايجولويب ءاكذلا رسفي ثيح « كيدئروث , هاجتالا سفن ىف ريسيو

 ةيلك روصب ةفيظو ىدؤي دهقعم ىبصع زاهج لمعل ةجيتن ةيلقعلا تايلمعلاو

 - ال5 ب



 مك كل -

 نايناكما هددحي كيدتروث بعذي امك اكذلا نا اذه ىتعمو ٠ ةفلتخم

 املكو ٠ ةبسستكم تسيلو ةثوروم ىحلا نئاكلل ىمسجلا نيوكنلا يف ةنماك
 ٠ همؤواكذ دادزا املك ىحلا نئاكلل ىبصعلا زاهجلا دقعت

 هرفلا حاجنو ءاكذلا نيب سفنلا ءاملع ىفعب طبري , ىرخأ ةيحان نمو
 ةثالث ىلا ءاكذلل كيدنروث ميسقت ىف اذه حضتي دقو ٠ ةيعامتجالا هتايح ىف

 , ةيلمعلا تاراهملا ىف ودبي ابك ىكيناكيملا وأ ىلمعلا ءاكذلا : ىهو ماسقأ

 زوسمرلا مادختساو مهفو تاقالعلا كاردا ىلع ةردقلا وهو درجملا ءاكذلاو

 ٠ مهعم لعافتلاو سانلا مهف ىلع ةردقلا وهو ىعامتجالا ءاكذلا مث , ةدرجملا

 سنجلاو نسلل اعين ريغتي ىعامتجالا ءاكذلا نا كلذ ىلا كيدنروث يضيو
 امئيب نيدشارلا مم لمامتلا نونسحي سانلا ضعيف ٠ ةيعامتجالا ةناكملاو
 نولضفيو لب دارفالا ضعب عيطتسي امك ٠ لافطالا عم لماعتلا نوعيطتس ال

 00 ٠ عايضنالاو عوضخلا نورخآ لضفي امنيب ةدايقلا رودب مايقلا
 هئيب طبرلا قيرط نع ءاكذلا فيرعت سفنلا ءاملع نه ريثك لواح دقو

 ىريف ٠ تافيرعتلا تددعت كلذلو , ىناسنألا طاشنلا بناوج ضعب نيبو

 معفترملا ليصحتلا نيب نوطيري ىأ ٠ ملعتلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا نأ ضعبلا
 في رعت تافيرعتلا مده نيب نمو * آضيأ حيحص سكعلاو اضأ عفت رملا ءاكذلاو .
 « زدراودا» فيرعت وأ ' ةئيبلل فيكتلا ملعت هنأب ءاكذلل 001912 « نفلك »
 2عونمطو» « نروبريد » فيرعتو « ءادالا رييغت ىلع ةردقلا هنأب 5

 ٠ اهنم ةدافالاو ةريخلا باستكا ىلع ةردقلا هنأ

 فرعتف ٠ فيكتلا ىلع ةردقلاو ءاكذلا نيب ةقالعلا ىلع ضعبلا دكؤيو
 فرصتلل ةربخلا نم ةدافالاى لع ةردقلا هنأب ءاكذلا 1]000620118 « فندوج »
 ةماع ةردقم ءاكذلا نأب 881628 « نرتش » فيرعتو « ةديدجلا فقاوملا ىف
 فييكتلا وأ , بلاطم نم هيلع. دجتسي امل اقفو دصق نع هريكفت اهب فيكي درفلل
 ٠ ةايحلا لكاشمل اقبط ايلقع

 فيرعت اهنم , ريكفتلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا نا سفنلا ءاملع ضعب ىربو
 هني رعتو, تاقلعتملاو تاقالعلا كاردا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا نأب « نامريبس »

 ٠ درحملا ريكفتلا ىلع ةردقلا هنآب ءاكذلل « نامريث 0



 ةرعاظ ىال ةيسنلاب لدي ىذلا فيرعتلا وهو ٠ ىثارجالا فيرعتلا اما
 فشكلا وأ ةرعاظلا حيضوت ىلا ىدؤت ىتلا ةيبيرجتلا تاوطخلا ىلع ةيملع
 اؤ؟م ةنسس « نامجدرب » اذه ىلا راشأ نم لوأو ؛ امعانعم نع

 هنآب هل 776ةعطق]#6 « رلسكو » فيرعت ءاكذلل ةيثارحالا تافيرعتلا نيب نمو

 ء اجضان اريكفت ركفي نأو + فده ليبس ىف لمعي هنأل ةيلكلا درفلا ةردق »

 افيرعت 09728 « تيواج » عضو امك ٠ هتثيب عه ةءافكب لماعتي ناو

 ٠ ةيلكلا وأ ةسردملا ىف حاجتلا ىلع ةردقلا هنأب هفرعف < ءاكذلل رخآ ايئارحا
 8هرته5 < جنروب » فيرعت ءاكذلل ةعئاشلا ةيلارجالا تافيرعتلا نمو

 تارابتخا ىلع ديجلا ءادألا ىلع ةردقلا وه , اهسايق نكمي ةردقك ءاكذلا نأب

 ٠ ءاكذلا

 ءاكذلا ةعيبطل ىئاصحالا ليلحتلا

 «هينيب » هيف أدب ىذلا تقولا كلذ ىف وأ ؛ نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف

 ضرغلا , ءاكذلا ىف ةزاتمملا ةيئاصحالا تاساردلا نم ةفئاط ترهظ هثوحب

 وأ ةوقك تايلمعلا عيمج ىف لخدي امومع ءاكذلا ناك اذا امع فيشكلا اهنم

 « نامريبس » نم لك ذختا دقو ٠ ةيعونلاو صصختلاب زيمتي هنأ وأ ةماع ةكلم

 * افلتخم افقوم اكيرمأ ىف نوتسرثو كيدنروثو « ارتلجنا ىف

 اصصختم الاقم نامريبس زلراشت ىزيلجنالا ملاعلا ريشن ١405 ماع ىفف

 نامريبس مدق لاقملا اذه ىف ٠ « آيعوضوم هسايقو هديدحت ءاكذلا » ناوئعب

 : امه لماوعلا نم نيعوئب ددحتي ءاكذلا نأ وهو هتيرظنل ىساسألا ضرفلا

 كرتشت ىلقعلا طاسنلا رهاظم عيمج نأ ثيح , ةيعون لماوعو ماع لماع

 رهاظم نم رهظم لكب ةساخلا رصانعلا فلتختو « ةدحاو ةيساسأ ةفيظو ىف

 ٠ ىرخألا ىلقعلا طاآشنلا رهاظم ىف اهنع طاشنلا

 ىدل ةماعلا ةيلقعلا ةقاطلا وع  نامريبس رظن ىف - ماعلا لماعلاو

 لماعلاناك اذاو ٠ هنيدايم, تفلتخا امهم ىلقع طاشن لك ىف رهظت ىتلاو درفلا

 رثاتت ةصاخلا ةيعونلا لماوعلا ناف , ميلعتلا وأ بيردتلاب رئاتي ال ايرطف
 ٠ ةددعتملا ةئيبلا لماوعب

 ىنلا « كب دنروُ » ىسقتلا ملاع نامريبسل داقنلا دشأ نيب نم ناكو
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 ىليلحت ىرذ ءاكذلا ىف كيدنروث ىأر ناكو ٠ ماعلا لماعلا دوجو ةركف ضفر

 ىف ءاكذلا رسفي نأ لواح دقف ٠ ملعتلا ىف هتيرظنل ةيسنلاب لاحلا وه امك

 ددع ىلع دمتعي ءاكذلا ناو ٠ ةقلتخملا ةييصعلا تالصولا وأ طباورلا ءوض

 , تاباجتسالاو تاريثملا نيب لصت ىتلا ةيبصعلا تالصولا ديقعت ةجردو

 مذه ددع ساسأ ىلع ةفلتخملا ةيلقعلا تايوتسملا نيب قرفي نا لواح امك

 , ةرقايعلا ىدل ةريبك ةجرد ىلا ةيبصعلا تادحولا ددع ديزتف تالصولا

 * لوقعلا فاعض ىدل اريثك اهددع لقي امنيب

 دكدكا

 ةيلقعلامعأ ىف ءادالا نيب طابترالا ريسفت نكمي ال هنا كيدئروث ىريو

 لدبتساو ماعلا ءاكذلا ةركف ضفري كلذلو ٠ ماعلا لماعلا ساسأ ىلع ةفلتخم

 ٠ ىعامتجا ءاكذو «٠ ىكيناكيم وأ ىلمع ءاكذءدرجم ءاكذ : ءاكذلل اعاونأ هب

 ىلقعلاطاشنلل ةفلتخملا ىحاونلا در نكمي هنا سفتلا ءاملع ضعب ىربو

 كولسلا رهاظم نم ريثك ىف لخدت ىتلا ةيفئاطلا لماوعلا نم ليلق ددع ىلا

 ةعومجم وأ ةفئاط نيب ةكرتشم ةفص ىلع ىفئاطلا لماعلا لديو ٠ ىئاسنالا

 نوكت الو ٠ تارايتخالا عيمج لمشتل ةفصلا هذه دتمت ال ثيحب تارابتخالا نم

 لصوت ث يح نوتسرث ىأرلا اذه ىديؤم نيب نمو ٠ دحاو رابتخا ىلع ةرصاق
 ليلحتلا جهنمل همادختسا ةجيتن ةلقتسملا ةيفئاطلا لماوعلا نم ةعومجم ىلا

 « ةيلوأ ةيلقع تاردق » عسن نم نوكتي ءاكذلا نأب نوتسرث نمؤيو ٠ ىلماعلا
 : ىه عملسقتج معمامت ةطئلتاتعم

 ىناعم مهف ىلع ةردقلا وأ ةيوغللا ةردقلا , ةيظفللا ةقالطلا ىلع ةردقلا

 ةيكارادالاةعرسلا ةردق , ةيرصبلا وأ ةيناكملا ةردقلا ٠ ةيددعلا ةردقلا ٠ تاملكلا

 ةردقلا « ( تاملكلا فينصت ةعرسو لاكشالا نيب تاهباشتملا كاردا ةعرس )

 ٠ تالكسملا لولح ديدحت ىلع ةردقلا ٠ ةيطابنتسالا ةردقلا , ةيئارقتسالا

 ١- ةيدرفلا تاربتخالا : 1

 ١ رابتخا ةيلقعلا تارابتخالا رهشأ نم : هيئثيب دروفئاتسرابتخا

 اكيرمأ ىلا لقثو ٠ 1408 ماع حقن مث 10١ه ماع هعمضو دقو ٠ ءاكذلل هينيب
 تحت هجرخأ ىذلا نامريت ليدعت اهقداز اهرهشأ ةريثك تاليدعتل عضخو
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 ضعب هيلع لخدأو , دروفناتس ةعماج ىلا ةبسن « هينيب دروفناتس و ين

 ةئيملل هدادعا ىلع ىنابقلا ليعامسا ةداتسالا فكع رصم ىفو .٠ تاليدعتلا

 * ةيرسصملا

 ىلا امسقم ارابتخا ليعست ىلع ىوتحي ةيبرعلا هتفيص ىف رابثخالاو

 ؟ نم نس لكلو ٠ ةنيعم نسل ةعومجم لك علصت ثيحب ةعومجم رشع ىنثا
 فاضيو قوفتملا دشارلل اهلثمو « تارابتخا ةتس تاوئس ٠١ ىلا تاوئس

 ٠ نييطايتحا نيلاءوس وأ لاؤس ةعومجم لك ىلا

 , ليمسق ىف هاعضوو ء ىرخأ ةرم ةليدعتب لريمو نامرت ىنع دقو .

 روتكدلا ريشن دقو ٠ ةيلمعلا ةغبصلاب غوبصم ةريخالا هتروص ىف رابتخالاو

 نامرت ةعجارمل ةيبيرجتلا ةعبطلا لماك سيول روتكدلاو مالسلا دبع دمحم

 نيتروص دوجوب لدعملا رابتخالا زاتميو ١967 ٠ ماع ةيبرعلا ةغللاب ليريمو

 تارابتخا : ماع هجوب سايقملا لمشيو ٠ هيلا رامعالا ضعب ةفاضا نع الضف , هل

 قورفلا ءاطعاو « ماقرالا ةداعاو ٠ لاكشالا مسرو 2, تافاخسلاو . مهفلا ىف

 ٠ ةدرجملا تاملكلا فيرعتو تاعوضوملا نيب هبشلا هجواو

 نوكتيو :؛ نيقهاركلاو نيدشارلا + لافطالل ويفلب رلسكو سايقه

 سايقملاو , رع ةسماخلا ىتح ةسماخلا نس نم لافطألاب صاخ سايقم نم

 امهو ٠ نيقهارماو نيدشارلا ءاكذ سايقل حلصيو سايقملا اذهل ةلمكت رخآلا

 دمحم د ةيبرعلاب امهدعأو رلسكو عضو نمو ةيكي رمألا تارابتخالا رهشأ نم

 ىظفل مسق نم امهنم لك نوكتيو ٠ لماك سيول ءد * ليعامسا نيدلا دامع

 «٠ ىظفل ريغ رخآو

 تارابتخاىظفللا مسقلا لمسشيف لافطالاب صاخلا سايقملاب قلعتي اميفو

 امأ ٠ تادرفملاو تاهباشتملاو باسحلاو ماعلا مهفلاو ةماعلا تامولعلا ىف

 موسرو روصلا بيترتو روبصلا ليمكت تارابتخا نم نوكتيف ىظفللا ريغ مسقلا

 «٠ تاهاتملاو ءايشألا عيمجتو تابعكملا

 تارابتخلا نيقهارملاو نيدشارلا سايقم ىف ىظفللا مسقلا نمضتي امك

 ماقرالا ةداعاو يباسحلا لالدتسالاو مهفلاو ماعلا مهفلاو ةماعلا تامولعملا ىف
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 ليمكت تارايتخا هيف ىظفللا ريغ مسسقلا نمضتيو ٠ تادرفملاو تاهباشتملاو

 زومرو 2 تابعكملا موسرو 2 ءايشالا عيمجت و 0 روسملا بيرث روصلا

 ٠ ماقرألا

 ىلع ةموسرم تاهاتم نع ةرابع رابتخالا اذه : سويتووب تاهاتم “٠

 عم بسانتت ةهاتمب ىهتنيو تاونس ثالث رمع بسانت ةهاتمب ادبيو قرو
 ١7١ نسل ةهاتم دجوي الو ةبوعصلا ةجردتم تاهاتملاو ٠ ىلقع ربع ةنس5
 مسر هد مسرلا » ةيلاتلا ةغيصلا ىف رابتخالا تاميلعت عضوت نأ نكميو
 دحاولا نا شحصي ام روس لود نم طخ لك , ىد قرطلا اهيف « ةئينج
 علطت ةكس برقأ ىلع رودتو انه نم لخدت كزواع. تقولد  هقوف نم طني

 ٠ «اهنم

 بلطي ةئنيفسل ةيبسشخ ءازجأ نع ةرابع وهو : ةئيفسلا رابتخا : 
 ٠ ةعرسب اهضعب عم اهعيمجتب موقي نا صوحفملازم

 , روص نم ةددعتم ءازجأ نم نوكتي : روصلا لامكال ىليه رابتخا  ه
 اهنكامأ ىلا ءازجالا هذه ةداعا صوحفملا نم بلطيو ٠ نوبعلي الافطا نمضتت

 ةقدلاو ةعرسلا ىلماعب قلعتت صوحفملل حئنمت ىتلا ةجردلاو ٠ ةحيحصلا
 نم هريغو رابتخالا اذه اهنم ىناعي ىتلا فعضلا ةطقن تناك امبرو + هئادأ ىف
 ةباجتسالا ةعرس ناب املع , ةعرسلا لماع ىلع اهدامتعا ةيظفللا ريغ تارابتخالا

 ٠ هتيصخشو هتفاقثو صوحفملا رمعب رثأتت

 : ةيعمجلا تارابتخالا ب

 ىئاصحا وأ دحاو درف اهثارجاب موقي نأ نكمي ىتلا تارابتخالا ىهو
 تارايتخالا ىف قرفن نأ نكميو ٠ دحاو تقو ىف دارفألا نم ةعومجم ىلع دحاو
 ش تارابتخالاو « ةيظفللا ةيعمجلا تارابتخالا : تارابتخالا نم نيعون نيب ةيعمجلا
 « ميلعتلا نم نيعم ىوتسم ىلا لوالا عونلا جاتحي ٠ ةيظفللا ريغ ةيعمجلا
 مهافتلابولسأب تاميلعتلا ءاقلا ىف الا ةغللا ىلع ىناثلا عونلا دمتعي ال امئيب
 ٠ ىداعلا ىمويلا



 هاله

 : ةيظفللا ةيعبجلا تارابتخالا
 .ليعامسا ذاتسالا رابتخالا اذه مضو دقل : ىئادتبالا ءاكذلا رابتخا ١

 هلصأ ىف رايتخالا نوكتيو * ءاكذلل درالاب رابتخا ىلع سسأت دقو « ىنابقلا

 تدعبتساو ةيديهمتلا لحارملا ىف قبطو رابتخالا مجرت دقو ٠ لاؤس ةثام نم

 ىف نوكتي رابتخالا حبصأو ٠ لييرصملا لافطالا قفاوت ال ىتلا ةلئسألا هنم

 ءنأب ىلصألا درالاب رابتخا نع رابتخالا اذه زاتميو ٠ الاؤس 15 نم ةعومجم

 ٠ ةبوعصلا ةجردتم هتلئسا

 .لوالا مسقلا ىوتحي : نيمسق ىلا مسقم ةيبرعلا هتروص ىف رابتخالاو
 نم ةيداع ةصح ىفكتو ٠ الاؤس ؟؟ ىلع ىناثلا مسقلاو , الاؤس ؟١ ىلع

 .ىلع رابتخالا موقيو ٠ رابتخالا ماسقأ نم مسق لك ءارجال ةيسردملا صصحلا
 تاقالعو « تاداضتمو , دادعا لسالس ةلمكتو ٠ دادعا ركذتل تارابتخا

 قدصو تابث ةجردو ٠ تافاخسو ىظفل روصتو ٠ لمج بيترتو ٠ هباشت

 :* امهب سأب ال رابتخالا

 ليعامسا ذاتسالا دادعا نم رابتخالا اذه : ىوناثلا ءاكذلا رابتخا . '؟

 « الاؤس ه8 نم رابتخالا نوكتيو ٠ ىعمجال ىظفللا عونلا نم وهو , ىنابقلا
 .« تافاخسو 2 لمج نيوكتو « دادعأ لسالس ةلمكت تارابتخا ىلع موقت

 .سمخ ىلا رابتخالا اذه ريياعم مسقتو٠ ةيظفل تاقالع كارداو ٠ لالدتسو
 طسوتمو ادج ىكذلاو زاتمملا ىلاوتلا ىلع لباقت ٠ مه هد ٠ ج 2 ب , ١ تاقبط

 سرادملا ةبلط ىلع رايتخالا قيبطت نكمبو ٠ ىبخلاو طسوتملا ثودو ءاكذلا

 2, ١؟ نيب ىنمزلا مهرمع حوارتي نيذلا دارفألا ىلع ىأ « ةيوناثلاو ةيدادعالا

 ةنس١/ نع مهرامعأ ديزت دارفأ ىلع رابتخالا قيبطت نكمي هنأ ديب * ةنس 4

 ٠ ةبيط جئاتن ىلع لوصحلا عم

 روتكدلا دادعا نم رابتخالا اذه : ةيلوألا ةيلقعلا تاردقلا رابتخا - ؟

 ٠ ةيلوالا تاردقلل نوتسرث رايتخا ىلع اساسأ موقيو «٠ حلاص ىكز دمحأ

 : تارابثخا ةعبرأ نمضتي ةيبرعلا هتروص ىف رابتخالاو

 ةفدارملا ةملكلا نيعي نأ صوحفملا ىلعو « تاملكلا ىتاعم رابتخ : الوأ

 ٠ نيعم لففلل
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 , ايجذومن الكش صوحفملا هيف ىطعيو : ىئاكملا كاردالا رابتخا : ايناث

 ,ريغ لاكشالا عيمج نأ ظحاليو ٠ هل ةهباشملا لاكشالا ءاقتنا هنم بلطيو.

 ةفرحنملالاكشالا راتخين ١ هيلعو ٠ ةسوكعم وأ ةقرحنم امأ ىجذومتلا لكشلا

 ٠ ةسوكعملا تسيلو.

 نم بلطيو فورح لسالس نع ةرابع وهو : ريكفتلا رابتخا : اثلاث

 ٠ نيعم فرحب اهلمكيو ةلسلس لك هب ريسي ىذلا ماظنلا سردي نا صوحفملا

 ,ةيباسحلا تايلمعلا نم اددع صوحفملا هيف ىطعيو : ددعلا رابتخا : اعبار

 ةمالعب رشؤي نا هيلعو ٠ اهعمج لصاح اهنم لك تحتو « عمجلا ىلع رصتقتو.

 عمجلا لصاح ناك اذا « أطخ » وأ , احيحص عمجلا لصاح ناك اذا ء« عص »

 ٠ اهدعب امف ةنس ١7١ نس نم ءادتبا بالطلا تاردق سايقل رابتخالاو , اطخ

 : ةيظفللا ريغ ةيعمجلا تارابتخالا

 ىلع 2 دحاو ىئاصخا ةطساوب اهؤارجا نكمي ىتلا تارابتخالا ىهو

 عيلعتلا نم عون ىأ نيصوحفملازم بلطتت الو / دحاو تقو ىف دارفالا نم ددع

 : ءاوس دسح ىلع نييمألاو نيملعتملا دارفألا ىلع اهقيبطن' نكمي ىأ « اهئارجال

 ب حلاص ىكز دمحأ روتكدلا دادعا نم وهو : روصملا ءاكذلا رابتخا ١

 ٠ ةنس /١1 ىلا تاوئس م نم أدبت ةينمز رامعأ ىلع قيبطتلل رايتخالا حلصيو
 نيب فلاخملا لكشلا نع فسشكلا ىلع رايتخالا اذهل ةيساسألا ةركفلا موقتو

 رشع هقيبطت ةدمو ٠ ىظفل ريغ اذهل رابتخالاو ٠ لاكشألا نم ةنيعم ةعومجم

 نمرمع لك لخاد تايوئملا ىطعي ريياعملل ناييب دوزم رابتخالاو ٠ قئاقد
 ٠ ءاكذلا ةبسنل اريدقت ىطعي امك « رامعألا

 , ءاكذلا تارابتحا نم ةعومجم لتاك دعأ : ءاكذلل لتاك رابتخا ا

 نكميف ٠ ةيفاقثلا لماوعلا رثأ نم ناكمالا ردقب ةررحتم نوكت نأ اهنم فدهلا
 اهلو .2 ةيقرو تارابتخا ىهو ٠ ايراضح ةفلتخم تاعامج ىلع اهقيبطت
 * تايوتسم ةئثالث

 نيفلختملا نيدشارللو تاونس 4 ىلا تاوئس نم رامعألل لوألا ساينملا
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 .« نيداعلا نيدشارللو ةنس ١؟ ىلا 8 نم رامعألل يناثلا سايقملاو , انقع

 ٠ نيقوفتلا نيدشارللو ةنس ١9 ىلا ١١ ةنس نم ثلاثلا سايفللاو

 دبع مالسلا دبع روتكدلاو ةمالس زيزعلا دبع دمحأ روتكدلا ماق دقو

 ىناثلا سايقملا اذه نوكتيو ٠ ةيبرعلا ةئيبلا ىلا ىناثلا سايقملا لقني رافغلا

 اعاونأ لمشت ةيعرفت ارابتخا ةعبرأ ىلع امهتم ءزج لك ىوتحيو * نيأزج نم
 لكشلا صوحفملا راتخي لسالسلا رابتخا ىفف : تاقالعلا طابنتسا نم ةفلتخم

 فيدصتلارابتخا ىفو ؛ ىرخأ لاكشأ ةسمخ نيب نم ةأطعم ةلسلس لمكي ىذلا
 رابتخا ىفو ٠ لاكشالا نم ةعومجمزيب نم فلتخملا لكشلا صوحفلا راتخي

 رابتخا ىف امأ « ةنيعم ةفوفصم لمكي ىذلا لكستللا صوحفملا نيعي تافوفصملا
 عضب نأ نكمي ىذلا لاكشالا دحأ راتخي نأ صوحفملا نم بلطيف فورانلا

 ٠ ىلصالا لكشلا هباسشيل ةطقن هب

 ةيكيرمالا ةئحابلا رابتخالا اذه دادعاب تماق : لجرلا موسر رايتخا ب ”

 ٠ ايفاقثررحتم رابتخا دادعا ىلا اضيأ فدهت تناكو ٠ 55 ماع « فنا دوج »

 فنا دوجل مسرلا رابتخا مساب فرع ١937 رابتخالا اذهل ليدعت رهظ دقو

 « لجرل ةروص مسري نأ رابتخالا اذه ىف صوحفملا نم بلطيو ٠ سيراه
 « درجملا هريكفت ومنو ةظحاللا ىف لفطلا ةقد ساسأ ىلع هيف ريدقتلا موقيو

 .ةجرد ىطعت ةجردلا باسح دنعف ٠ مسرلا ىف ةيئفلا ةراهملاب مامتعالا نود

 دقو ٠ اهريغو بسنلاو سبلملا ليصافتو لفطلا ةيسري مسجلا نع ءزج لكل

 دقو ٠ 19375 ةعيط ىف ةدرفم ا؟ تاجرد اهيلع ىطعي ىتلا تادرفملا تغلب

 ٠ سايقملا اذه ىلع ةيبرعلا تاساردلا نم ددع ماق

 ءاكذلا تارابتخال ةيلمعلا ةيمهألا

 :؛ نيبوهوملا نع فشكلا : الوأ

١5٠ نع ديزت نيح هاكذلا ةيسن نإ ةداع هيلع قفتملا نمف
 ةلاد نوكت 

 نيب امو « لاع ءاكذ ىهف ١٠١ 14٠ نيب امو ظءليطنسم6# ةيعلألا ىلع

 * ثو كت ام وهف طسوتملا ءاكذلا امأ ء طسوتملا نع ديزي ءاكذ 150

 هنود ءاكذف 4٠ 1١ نيب ام ءاكذلا ةبسن امأ 1٠ ١٠١ نيب ام هيف ةبسنلا



 نع ءاكذلا ةيسن لقت نيح امأ ٠ فيفخ ءابغ 7١ 8١ نيب امو ٠ طسوتلا

 ٠ ىلقعلا فعضلا نوكيف

 ٠ نيبوهوملا ىلا رثكأف ١١ نم ءادتبا ءاكذلا ةبسن ريشت اه

 ةلحرم اوزاتجا دق نيبوهوملا ذيمالنلا نم 285 نأ ىلا « نامرت » راشأ دقو

 دقو ٠ ادبأ ةساردلا ىف فلختي مل مهنم ادحأ نأو 2« ةقئاف ةعرس ةساردلا.

 ومنلا ةيحان نم طسوتملا نم ىلعأ ماع هجوب نوكت نيبوهوملا ةعامج نأ ظحال"
 غوينلا رداوي تناك تالاحلا بلغأ ىفو ٠ ةماعلا ةحصلاو ىمسجلا

 هابآلا اهظحالام اريثك ىتلا رداوبلا هذه نمو . ةركبم نس ىف لفطلا ىلع رهظت
 ةبغرلاو « ةعونتملا تامولعملا نه رفاولا لوصحمللاو ىنهذلا لوضفلا نوسردملاو
 لمعي ىلاعلا ءاكذلا وذ لفطلا نأ ىلا « ثروجنلوه » ريشيو ةءارقلاو ملعتلا ىف.

 ٠ ةيئالم ةيئيلعتلا فورظلا تناك ىتم باجعالا ريثت ةجردب

 ءايوسألا نع مهلصفو لوقعلا فاعض لافطالا ىلع فرعتلا : اينا
 : ( نييداعلا

 مهرومأ ريبدت ىلع ةردقلا مهيدل سيل دارقأ تاعمتجملا نم عمتجم لك ىف
 امك « ايداصتقا مهريغ نع لالقتسالا نع نوزجاعو « ةفولأللا ةنطفلا ةروصلاب

 عيبطتسي ال دقو ٠ مهتايح ىف هنوملعتي ' : ةدافتسالا نع نوزجعي مهنأ
 فعضلاب فرعي امم اهزج رومالا هذه عيمج دعو . ميهافملا لهسأ مهف مهضعب

 ىبسنلا درفلا ءاكذل ايبيرقت اسايقم ىطعت ءاكذلا ةبسن تناك الو ٠ ىلقعلا .
 فعضلا صيخشت ىف عساو قاطن ىلع مدختست اهتاف ٠ ىلقعلا هئادأ ىوتسمو

 فاعض اله وأ ١ نع مهئاكذ ةبسن لقت نيذلا صاخشالا ربتعيو ٠ ىلقعلا
 ٠ لوقعلا

 ساسأك اهدحو ءاكذلا ةبسن ىلع دامتعالا ىلا دقنلا نم ريثك هجو دقو
 نيب درفلا ءاكذ عقي امنيح هناف كلذ ىلع ءانبو ٠ ىلقعلا فعضلا صيخشتل

 ىنهملاو ىعامتجالاو ىلاعفنالا هقفاوت رابتعالا ىف ذخْؤي نا ىغبني ال0 0 ٠
 ٠ لقعلا فيعض هنأ ىلع هفينصت لبق
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 ددحتي امك ىلقعلا ىوتسملا ىف حضاولا ضافخنالا وه ىلقعلا فعضلاو
 نأو هسفنب درفلا ىنعي نا نع ماعلا زجعلا وهو « ءاكذلا تارابتخا تاكحبي

 ةيحالص مدع نم مغرلا ىلعو ٠ هيف شيعي ىذلا عمتجملا ىف الاعف اوضع نوكي
 سفنلا ءاملع عبضو دقلف . اهدحو ءاكذلا بسن ىلع ةينبملا تاميسقتلا

 : ةينآلا ةيفصولا تاميسقتلا

 نوعمقي نيذلا صاخشألا ءاكذ ةبسن لقت 2: 5[1010 نوهوتعملا ١

 نع نوزجاعو ىعامتجالا مهومت ىف نوضفخنم مهو "58 نع مسقلا اذه ىف

 ,ىكرحلا زجعلاو ةيسحلا بويعلا مهيلع بلغتو ٠ لامعألا لهساب ىتح مايقلا

 ٠ ضرملل ةديدشلا ةيساسحلاو ىجولويسفلاو ىوضعلا للخلا بناجب

 « 51 نيب دارفالا ءالؤه ءاكذ ةبسن عقتو : 1205601168 ءاهلبلا

 , ةعبارلا نس براقي ىوتسم ىلا ىعامتجالا مهجضن ىف نولصي دقو ٠٠

 صاخشالا ءالؤه ةردق مدع نم معرلا ىلعو ٠ ةعساتلا نس ىلا نولصي دقو
 مهسفنأةياقو ىلع نوردقي مهنم اريثك ناف ء ىداعلا ميلعتلا نه ةدافتسالا ىلع

 نم نكمتن, نا ردانلا نمو ٠ ةلهسلا لامعالا ملعت ىلعو ةيداعلا راطخالا نم

 ٠ ةغللاىف لوقعم مكحت عم مالكلا مهضعب عيطتسيو ةباتكلاو ةءارقلا مهميلعت

 « انمزم ايمسج اذاوذش وأ ابيع نوناعي ام ةداع ةداع ةيمسجلا ةيحانلا نمو

 فعضلا تايوتسم ىلعأ دارفالا ءالؤه لثميو :2502028 نوروملا  ؟

 مهلأل مههيجوت ىغبنيو 0,06١ ٠ نيب مهئاكذ لطسوتم لصيو ىلقعلا

 ٠ ةينادجولا ةكراشملاب مههيجوت ةيلمع زيمتت نأ بجيو ةيلوةسملا نولمحتي ال
 ىلا نولصي تالاحلا ضعب ىفو , ىئادتبالا ميلعتلا نم اوديفتسي نأ مهنكميو

 ةيمسجلا بويعلا ضعب دوجو نم مغرلابو ٠ سحاخلا وأ عبارلا فصلا ىوتسم

 * ءاكذلا نم اردق بلطتت ىتلا لامعآلاب مهقاحلا نكمي هناف , مهب

 ةيجولوكيسو ةيداصتقا ةيعامتجا ةلكشم لوقعلا فاعض لافطألا ريتعيو

 فيعضاهيف شيعي ىتلا ةئيبلاو ةسردملاو ةرسالا رئؤتو ٠ ةيبطو ةيميلعتو
 وأ نوروملل ةبستلاب ةقد رثكأ ةلكشملا حبصتو ٠ ىسخشلا هقفاوت ىف لقعلا

 ةلوقعمتايناكماو ةيساسح مهيدل رفاوتت نمم اليلق ىوتسملا اذه نع ديزي نم

 ءابآلا رعشيو ٠ بسانملا حيحصلا بيردتلا عم ايعامتجا اهب ةدافتسالا نكمي

 ( سفنلا ملع سسأ 1١9 م)



 هاااؤعا ى

 دقو « لفطلا ةلاح نع نزلوئسم مهنأ معروصتل بنذلاب روعشلاو ةبيخلاب
 هتاردق قاطن زواجتي ايلقع اليضحتو اكولس لفطلا اذه لثم نم توينطتي

 اوناكف ظحلا مهدعسا نيذلا نيرخآلا هتوخأب نونعتو هنولبني نا نوئبلي امو
 ميقلل فلاخم كولس ىلا فطعلا مادعلاو طابحالا ىدؤي ام ايلاغو ٠ ءايوسأ

 لشم ومني الا نكمملا نم ناكو ٠ هتدئاف مدعي لفطلا روعش عم ةيعامتجالا

 ىلع ةادعاتسو صاخل ١ هاوتسم دنع امهلفط ءابآلا لبقت اذا ساسحالا اذه

 ضعب ةسرامم ىف ريبعتلا كلذ نوكي نا نكمملا نمو ٠ هسفن نع ريبعتلا

 ٠ مهئاكذ ىوتسمو بسانتت ىتلا ةيوديلا تاراهملا

 ,لوقعلا فاعض ءازأ اهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملا سرادملا تفرع دقو
 داوم مادختساب نويردملا نوسردملا ماقو « مهب ةصاخلا لوصفلا تاشناف

 رهبلعتورهتاردق مادختسا نم مهونكمي ىك لافطالا ءالؤه عم ةصاخ بيلاسأو

 ةلهس ةنهم لوقعلا فاعض لافطالا ميلعت بجي امك 3 ءافتكالا :ىدابم
 ٠ نيجتنم ادارفا مهلعجتو ءامتنالاب مهر عشت و ةيثاذلا .مهتميقب ةب اساسحا مهيطعت

 بسب مهيلعتو لوسسصللا ىلع ينال مسفت وأ عسيمجت : اثلاث

 : ةيلقملا مهئاردخ

 هلا رابتعالا نيعي دخان نأ بجي ذيمالتلا ميمجت ةيلمع ىف ادبن نأ لبق

 نع بجيو .ىسرادملا ىق ةئئقملا تارابتخالا اهيف مدختست لاوح] ةئالث كانه

 + ىعارل نا ءاكذلا تارابتخا مادختسا

 ةسردملل ةيرادالا ةسايسلا ىف ةندقملا تارابتخالا لخدت نا 1

 لوصفلا ىف ثذيمالتلا ميمجتب سصتخي اميف ةسرسدملا ةرادا تارا ارقل ساسأك

 جهاتملاو ةنيعم لوسنب' قاحتلالل ةيحالصلاو 0 ىرغأ ىلا ةقرف ّنم لقنلاو
 ٠ كلذ هبأاش امو ٠

 مهن ىلع هدعاست ةليسوك ءاكذلا تارابتخا سردملا مدختسي نأ ب

 قفو فقوملا دادعأو فييكت ىلع لمعيف « مهميلعتب موقي نيذلا ذيمالتلا
 ٠ ةيصخشلا مهتاجاح

 ءاكذلا تارايتخا ىسغنلا ,تاشرالاو هيجوتلاب نومئاقلا.مدشتسي فل. خ
 يجالعلاو ىميششتلا ميلعتلل ةصاخلا رداصملا مادختسالا طيطختو بولساك
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 ةينهملاو ةيميلعتلا ططخلا ىلا لصوتلا ىلع هترسأو ذيملتلا ةدعاسمب كلذو
 ٠ اهروهظ دنع ىسفنلا فيكتلا تالكشم مهف ىلع ةدعاسملا ىفو ةييلسلا

 لوصحلل كلذو ةئفاكتملا ةيميلعتلا صرفلا ةثيهن وه انقدع نأ كش الو

 نوفلتخي لافطالاف ٠ ةماج تالكشم انضرتعت ثيح « انلافطال ومن لضفأ ىلع

 * مهتاجاح فلتخت ىلاتلابو + ةصاخلا مهتادادعتساو .« ةماعلا مهتاردق ىغ

 اصرف مهل روت نا ةلثامتملا. سيردتلا قرطو جمانملا عيطتست ال مث نمو

 تاجاحلا هذه اهب هجاوت نأ ةسردملا عيطتست بيلاسأ ةدع ةمثو ٠ ةئفاكتم

 :اهنه

 تاعوسجم ىلا ذديمالتلا ميسقت ركتبا امدنع : سناجتخلا عيمجتلا أ

 لهس فوس كلذ نأ ىلع ادوقعم لمالا ناك ءاكذملا سايق خبرات ىف ةسناجتم
 ىدان ثيح , هلمكأب لصفلل سردملا هيجوتو اهدادعاو ملعتلا داوم عيمج

 ملعتلا ىئيطب نم لكل ةيسنلاب سناجتملا عيمجتلا نأب سفنلا ءاملع ضعب
 مهنم لكل هييهن نأ ىلع دعاسي ةيلاعلا تاردقلا ىوذو 51097 1آعومسعو

 نيب ةبيطلا تاقالعلا عيجشتو ٠ مهلويم ومن ىلع لمعت ةمئالم ةيميلعت تاربخ

 لثم ربتعا دقلف ىرخإ ةيحان نمو ٠ ةدايقلل رثكأ اصرف مهل ءىيهيو ذيمالتلا
 ةبمعومجملا لافطأ قوعيو ٠ ىطارقميد ريغ نايحالا ضعب ىف ميسقتلا اذه
 ٠ ةياغلل ةدودحم معازملا' مذهل ةمعدملا ثوحبلا نأ ريغ , اهثئاكذ يف ةضفخنملا

 نسحا ايصخش اقفاوتو ليصحتل ١ ىق اليئض اقوفت ثحبلا نيب دقف ماع هجوبو
 ٠ ةسناجتملا ريغ تاعومجملا ىف هنع ةسناجتملا تاعومجملل

 عيمجتلا نييئاصخالا نم ريثك لضفي : سناجنملا ريغ عيمجتلا ب

 ةيسفنلا مهتحصو ىعامتجالا مهومن ثيح نم ذيمالتلا مظعل سناجتملا ريغ
 ٠ نسلا ىف مهقآفر عم ةيساردلا يقرفلا لالخ رارمتسالاب مهل حمس ثيح

 قرطو جهانم لاب ةصاخلا تابوعصلا نم اريثك عيمجتلا نم عونلا اذه هجاويو

 ةفلتخم تايوتسم ىف مهو لافطالا أدبي تاعومجملا هذه لثم ىفف ٠ سيردتلا

 ةفلتخم تاعرس تاراهملاو ميهافقملا ةداجا ىف ىليصحتلاو ىلقعلا جضنلا نم

 ةهباشتملا جمانملل نوكت نإ نكمي الو ٠ ةزيامتمو ةئيابتم تاردق مهيدل نوكيو

 ىف الا نوهياشتي ال نيذلاو 2« لافطالا نم ةعومجلا هذه لثم عم ةيلاعف ىأ'

 ٠ لطقفق ةينمزلا مهرامعأل



 -اذك د

 نكمي ةرغصم ةيطارقميد ةعامج ةسئاجتملا ريغ ةعومجملا تناك الو

 نادهالاتئاكا ءاوس ةعامجلاو درفلا فادعهأ قيقحت لجا نمو ةئورمب اهنيوكت
 اعونت جهنملا داوم عيونت ىلع لمعلا بجي. هناق / ةيعامتجالا .وأ ةيساردلا
 * تايوتسم ةدع لمشتل ابصخ

 :ةسردملا ىقوسفنلا داشرألاو هيجوتلا ىئاصخاو ءاكذلا رابتخا : أعبار

 ردصمك ىميلعت جمان رب ىأ ىف ةحضاولا 'اهتقيطو ءاكذلا تارابتخال

 , ىسفنلا داشرالاو هيجوتلا نع نولوئسملا صاخشالا مهث ىتلا تانايبلل
 ناولأ ةئيهتو < ةيعامتجالاو ةيصخشلا تالكسشملا ةهجاوم ىف درفلا ةدعاسمل

 صوصخب تارارق ذاختتا ىلع هتدعاسمو « هل مدقت نأ نكمي طاشنلا نم ةفلتخم

 هذهب مايقلل مهملا نمو ٠ ةينهملا هططخ نيوكتب ءريصبتو « ةيميلغتلا هنادعإ

 صخشلا تاردقل ةحضاو ةروص ىسفنلا دشرملل رفاوتي نا ططخلاو تارارقلا

 ٠ هتيصخشل ةيلكلا ةروصلا نم بئاجك ةيلقعلا

 : ىنهملاو ىميلعتلا هيجوتلا : اسماخ

 ىف ثحبلل ةيلمعلا تاقيبطتلا مهأ نم. ىنهملاو ىميلعتلا هيجوتلا ربثعي
 دصقي الو : ةصاخ ةفصب ىلقعلا سايقلاو + ةماع ةفصب ىفرعملا ىلقعلا طاشنلا
 هب دصقي امناو دارفالا ىلع ةنئهلا وأ ميلعتلا نم نيعم عون هالمآ هيجوتلاب

 هجتب ثيحب ةيصخشلا هتامسو هلويمو هتاردق فرعي نأ نم درف لك نيكمت

 ةماعلا هتاردق عم مءالتيو ةصئاصخ عم قفتي امب نهملا وأ بيلعتلا عون ىلا

 لب , هتاهاجتاو هظويمو ةيضخشلا ةهتافسو ةصاخلا ةيلقعلا هتادادعتساو

 ٠ :ةيندبلا هتقايلو ةتحصو

 مهفي نأ ىلع درفلا ةدعاسم ىلآ فدهي ىنهملا وأ ىميلعتلا هيجوتلان
 ,ىذلا عمتجملا مهفي نأ ىلعو , ةيحان نم ةفلتخملا هتالكشمو هتايناكماو هسقن

 «هتادادعتساو هتايناكما لغتسي نأ عيطتسي ىتح < ىرخأ ةيحان نم هيف شيعي

 * مدقتلاو ومنلا صرف نم هل هحيتن امو , هب ةطيحملا ةئيبلا تايناكما كلذك
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 رشع ىداحلا لصفلا عجارم

 ٠ ا؟91/؟ « ةيرصملا

 : ةرهاقلا ٠ ىوناشلا عبلعتلل ةيسفنلا سساألا : حلاص ىكز دمحأ ا

 ٠ إ9الا؟ , ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم

 "  نورخآو ستيج رثرآ )١518( : (ءازجأ © ) ىوبرتلا سفنلا ملع ٠

 ىصوقلا زيزعلا ديع فارشا نامنع ديسلاو ظفاح ميهاربا ةمجرن ٠
 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا , 19515 ٠

 ةيجولوكيس : ( نورخآو ىريخ ديس : ةمجرت ) ىلوف نوجو ىزاتسنأ 4
 ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا : ةرهاقلا ١ ج٠ تاعامجلاو دارفألا نيب نورقلا
 9١1ه8ه ةرهاقلا ٠ رشلاو

 ,ةيبرعلاةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ هسيياقمو ءاكذلا : ديمحلا دبع رباج ال
 ْ ٠ءالقألا

 ١ روفليج ٠ ج ٠ ب )١156-0( : ةيقيبطتلاو ةيرظنلا سفنلا ملع نيدايم ٠

 راد ٠ ولجنالا : ةرهاقلا ٠ دارم فسوي فارشا تحت ةمجرن ) ج

 +٠ 068 , فراعملا

 ,ةيرصملاةضهنلاةبتكم: ةرهاقلا * ةردقلاو ريكفتلا سفن ملع : دبعلا دماح ' 

 ٠ اؤألا

 ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ىوبرتلاو ىسفنلا سايقلاو ميوقتلا : بب رغلا هيزمر / 

 ١51 0 ةيرصملا

 ةفاقثلا راد : ةرهاقلا٠ ءاكذلا ىف ةيدرفلا قورغلا : ىرضخلا نابيلس 5

 ٠ والم
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 ةبتك : ةرهاقلا ٠ ىسفنلا ميوقتلا : بطح وبأ داؤقو ناأمثع فلص ب٠

 + 991/5 , ةيرصملا ولحنالا

 ةبتكم : ةرهاقلا .٠ ماعلا سفنلا متع ىف ةمئقم : رافغلا دبع مالسلا ديع ب١

 ٠ ا9الا < ةيبرملا ةضهنلا

 ةضهنلاةبتكم : ةرهاقلا ٠ ىنهملاو ىوبرتلا هيجونألا : اه دويحم ةيطع ١

 +٠ “8469 , ةيرصملا

 : ىرشبلا لقعلا سايقو ىتاصحالا سفئلا ملغ : ديسلا ىهدلا داؤف ١

 ١ ١/]19 ٠ ىبرعلا ركفلا را» : :رهاقلا

 . [199؟ « ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا + ءاكذلا : ديسلا ىهبلا داؤف '5

 ٠ ةيسفنلا تارابثخالا نينقن' ىف ثوحب : ( ريرحت ) بطح وبآ داؤف ١6

 ٠ 91١/ال , ةيرصملا ولجنالا ةبنكم : ةرهاقلا :

 , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيلقعلا تاردقلا : بطح وبأ دازق 5

 «٠ 19819 ط

 ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ىوبرتلا سفنلا ملع : قداص لامآ « بطح وبأ داؤق 1/

 ٠ ا[5الال , ةيرملآ ولجنالا

 :ةرهاقلا ٠ .ىويرتلاو ىسفنلا سايقلا : دمحأ مالسلا ديع دبحم 4

 1١95٠ , ةيرصلا ةضهنلا ةبتكم

 ٠ هسيياقمو ءاكذلا : ( انه دومحم ةيطع : ةيجرت ) سكر 2< تبان 5

 ٠ 19ه61ل « ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا

 ٠ ةيدرقلا قورفلا ةيجولوكيس : ديمحلا دبع رباجو خيسشلا فسوي ل٠

 ١9314 , ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا

 22. فمهمماممأ, فسصم : 1011همهمازول ممودطماوو». ةمقتوتقدعت مصل
 جودي ةتكلهموسمعع طس طمطمتتم» 778+ ؟هملع : 5ع 112 هلقنللمم

 ةمصصرص., 7.
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 رع ىناثلا لصفلا

 ةيدَقلاٌقوٌرْملا
 : ةستم

 اريثك نكل ٠ ةيحلا تانئاكلا عيمج ىف ةماع ةرعاظ ةيدرفلا تافالتخالا

 ودبت ططقلا لكف » « هباشتلا ةركف ىلا ةقيقدلا ريغ ةرياعلا ةظحالملا ىدؤت ام

 دوف لكل ام زربت نأب ةليفك ةقيقدلا ةظحالملا نكلو ٠ الثم « اليل نوللا ةيدامر

 مهأ نم نوكت دق ناسنالا درفت ةرهاظ ناف كلذبو ٠ ةيدرف صئاصخ نم

 ةيرسأ فورظ ىف نواشني نيذلا لافطالا دجن ام اريثكف + دوجولا قئاق»

 مهيهاوم زيامتتو , ةركبملا مهتلوفط ذدنم ىتح ضعب نع مهضعب فلتخي ةدحاو

 * ةددعتملا ةايحلا فقاوم ىف مهتافرصت بيلاسأو مهتامسو

 نيب قورفلا ةظحالمب ةفلتخمللا هخيرات لحارم ىف ناسنالا متحا دقو

 تايصخشل روص ىلع سوريموه ذنم ثارتلا ىوتحا دقو ٠ اهفصوو دارفالا

 نمضتت هترقابعو نفلا ريهاشم اهمسرب ماق ةيئف تاحول تدجو امك , ةدلاخ

 لاوطو ٠ ءاسنلاو لاجرلا ضعب هوجول ةحضاو قورفلا رهظت ةزيمتم اروص

 ةيرهوجلا تافصلا فصوب نيئاتفلاو ءابدالا مامتها .نهظ ىئاسنالا ركفلا خيرات

 ةسايسلالاجرو نوبرملا رعش دقو ٠ اهنع ثوربعي ىتلا تايصخشلا نيمت ىتلا

 ٠ قورفلا كلتل !ديدختو اميظنتو ابيترث اولمعو دارفالا نيب قورفلاب ةرادالاو

 ةيساسالانوطالفا فادهآ نيب نم ناك ثيح قو رقلا كلت نع ةفسالفلا ربع امك

 ىف درقيف , ةيساني صاخ لمع ىف درف لك عضو ةيلاثملا هتيروهمج ىف

 هفلتخي لي , نيهباشتم نانثا دلوي مل هنا « ةيزوهمجلا د باتك نم ىناثلا ءزجلا

 حلضي امنيب لمعل امهدحا حلصيف , ةيعيبطلا بهاوملا يف رخآلا نع درف لك
 ٠ رخآ درفل حلصي ال هب مايقلا درفل حلصي ام نا وأ « رخآ ىلمعل ىئاثلا

 ةيدرفل ١ قورفلا ةعيبط ناحضوي ناعاجتا ىناسنالا ركفلا دوسيو

 نم هنمضتي امب عمتجملا وأ ةئيبلا نأ ىلع لوالا هاجتإلا دكؤي )١( : اهبابسأو

 - ؟9ؤا/ل
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 نوواستمرشبلا نأ ىأ « ةيدرفلا قورغلا روهظ ىف ببسلا وه ةددعتم تاريثأت
 نبي ودبت ىتلا قورفلا ناو ٠ تاردقو تادادهعتساو تايناكما نم مهبدل اميق

 نايئاكمالا هذه ةيمنت صرف نأ ىلا دوعت امنا هاجتالا اذه لظ ىف دارفالا
 , ةئفاكتم نكت مل صرفلا نأ ىأ 2« ةدحاو نكت مل تاردتلاو تادادعتسالاو

 () ٠ عيمجلا مامأ ةئفاكتملا صرفلا ةئيهن ةرورضب هاجتالا اذع متهب ىلاتلابو

 ىلا عجرت امنا ساتلا نيب ودبت ىتلا قورفلا نا ىلع دكؤيف ىناتلا هاجتالا اعأ
 ىتلا تانيجلا وأ  ةيئارولا تادادعتسالا ءوض ىف رسفن « ةيجولويب قئاقح
 عمتجملا ىلع ناك مث نهو ٠ نيدلاولل تادوسوهوركلا و! نتايغبصصلا اهلمحت

 نوطالفا رشقان دقو ٠ راكتباو ةيرقبعو هبهوم نه هبق رهظ. أمب ديفتس نأ
 ,هارفالا نيب « ةيعيبطلا بهاولا » ىف فالتخالا ةلكشم « ةيروهمجلا ه هبانك ىف

 ةاييالقلاة يبل : ةيلب تاعبط وأ ةثالث عاسقأ ىلا ةلئافلا تيروهعد عسل ثيحح

 ممو ةيروهمجلا سارح وأ دتجلاةعبطو ٠ ةلعاعلا يوذلاب نوزيه..و ماكحلا وأ

 ىرقلاب نوزيمتيو ةيندبلا ةوقأأب نومستيو لاعفنالا هيلع رطيس.ر ءايوقألا
 لامعالا سرامتو جتنن' ىتلا ةئفلا مهو ديبعلا وأ لامعلا ةغمو . ةيبضقلا

 ٠ لسنلا وأ ةددعتملا فرحلا لاجم ىف ءاوس نوجتنملا ىأ ةيرديلا

 ىلا ةيكولسلا مولعلاو سفنلا ملع لاجم ىف نيسرادلا نم رثك اجليو
 لوالا هاجتالا بيعي دقو ٠ رخآلا نود نيهاجتالا كحأ ءوض ىف مهجناتن ريسقت

 مقوي دق هنأ هدرفمب ىئيبلا ريثأتلاو ةئفاكتملا صرفلاو ةاواسملاب لوقب ىذلا

 ممر مهتيمالتو مهؤانبا ىواستي نأ مهبلطت وهو ريبك طخ ىف ةيبرتلا لاجر
 لاجر لمعي نأ نم الدبق مث نمو ٠ هدكؤي الو كلذ ققحي ال ىلعفلا عقاولا نأ

 لظ ىف نوسيعي مهئولعجي مهذيمالت ةيصخش ىف ومنلا قيقحت ىلع ةيبرتلا
 نأ ىلع دكؤي ىذلا ىناثلا هاجتالا بيعلإ امك + لشفلاو طابحالاب مهساسحا

 دوطجو ىلا ريشي هنأ ىلا درفلا نيوكت هدب ذنمو ةيساسأ ةيدرفلا قورقلا

 رامعتسالاو طلستلاو دادبتسالل ةوعدلل ةاون نوكي مث نمو ةيقبطلا تازايتمالا

 ٠٠ ةلالس ىلع ةلالس وأ سنج ىلع سنج قوفتو
 كلذلو ٠ نوواستم دارفالا نأ ىلع  ةبادبلا فنه  دكؤن نأ بجي اذهل

 دارفالا نا لافغا مدع مه ةئفاكتملا صرفلا نم ردق زبكأ مهل رثوت نأ بج

 ةينب ىفو ةيجولوكيسلاو ةيجولويبلا مهصئاصخ ىف نيواستم ريغ ةقيقحلا ىف
 ٠ ةماع ةفصب مهتيصخش



 كاك سد

 ةيدرفلا قورفلا ىف سايقلا خيرات

 ءةيمسجلا صئاصخلا  ةيصخشلا داعبإل ةيملعلا ةساردل ١ قلطنت

 كلت ةيلباق نم  ةيجازملا ةيلاعفنالا تامسلاو < ةيفرعملا ةيلقعلا تاردفلاو

 يف ةيمك  انرشا ايل“  ةيدرفلا قورفلا نا املاطو ٠ سايقلل ثالثلا داعبالا

 بااسا نع ثحبلا نا عقاولاو ٠ اهسايق ةرورض ىنعي كلذ ناف , اهساسا

 مل هئاف اذه مرو ٠ سفنلا ملع لاجم ىف ةلكسشم نع ربعي سايقلل ةقيقد

 « نرقلا اذه ةيادب ىف الا سايقلل بيلاسأ ىضعب ربظت

 ملاع ةيسفنلا قورفلا فسشتكا نم لوا نأ فرعل ْنأ فيرطلا نمو

 دصرم ريدم 1585861726 نيليكساملصفق نأ ١7/97 ةنس ىف ثدح ذا , ىكلف

 ءانثا ةنمزألا ظحال هنأال 1100ه 820018 سكورب اينيك هدعاسم شتني رج

 ملاعلا صلخ 181 ةئس يفو « ةدحاو ةيناث ارخاتم بكاوكلا راسمل هدصر

 ةلداعلابهفرع ام ىلا قورغلا هذبل هتسارد نم 868561 لسب ر وهيشملا ىكلفلا

 دارفألا نا اهنومضمو , نيفلتخللا نظحالملل 268ه28] 1:01:0816101 ةيصخشلا

 نمزلا .ىأ لك( ل06 2686008 ٠ مجرلا نمز » ةعرس كثيح نم نوفلتخي

 نم هلوط وأ هتدم ىف فلتخي ةباجتسالا ثودحو ريثما رودص نيل رمي ىذلا

 ٠ رخخآ ىلا درن

 لوالا فصنلا ىف نيثحابلا مابتعا ىلا ىغيراتلا ثداحلا اذه ىدأ دقو

 سفنلا ءاملع قده نكي ملو ٠ ةيدرفلا قورفلا سايقب رشع عساتلا نرقلا نم

 « ءاطخأ اهنا دئاسلا نظلا ناك ذا . ةيد رفلا قورفلا سايق لوالا نويبيرجتلا.

 ةلباق فاصوأ ةغغايص ىلا لوبمولاو اهتم صلختلل اهتساردب اومتعا كلذلو

 * يناسنالا كولمسلا فصي ماع نوناق وأ , يناسنالا كولسلا ىلع ميمعتلل

 سفنلا ملعل لمعم لوا اسشنا ىذلا 7انظ84 ثنوف دنع هاجيتالا وه اذه ناك

 ععللظ# رتخفو 711 6انع# ربيف نم الك نأ نم مغرلابو , 10 ةنس جزبيل ىف

« ةيسفن ةعيبط تاذ براجتب ماق بق لتءادطملاعب زتلوهمله و
 لمعم نأ الا '

 * ةيلك سفنلا ملعا سركت ىذلا لوالا ناك تنوف

 ةقيثولا ةقالعلا ىلع لدت ىلوالا لماعلا ىف تنحب ئتلا لكاسلملا تناك

 سازحلا ةسارد تناكو ٠ ءاضعالا فلئاطو ملعو ىبيرجتلا سفنلا ملع سس
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 , ىسفنلا ملاعلاو ىداملا ملاعلا نيب ةقالعلاو عجرلا نمزو ةيرصبلاو ةيعمسل |

اكو ٠ ىبيرجتلا لاجملا هيلع لمتشي ام لك ابيرقت ىه ىعادتلاو
 زيمي امم ن

 ملبل رظنلا وأ ٠ ةيدرفلا قورغلل مهلهاجت اما لئاوألا ىبيرجتلا سفنلا ءاملع

 هنا نوربتعي اوناكف - ةيبيرجتلا ءاطخالا نم عون نع ديزت ال اهنأ ىلع قورفل»

 ةقلعتملا تاميمعتلا ىدم لق « ام ةرهاظ ىف دارفالا نيب فالتخالا رثك املك

 قيبطت ىف « « لمتحملا أطخلا » ةيدرفلا قورفلا ىدم لثمب ناكو ٠ ٠ ةرهاظلا هذهب

 * ةماعلا تالداعملا

 ملع مدقت ىلع نواع هنآ ىبيرجتلا سفنلا ملع لاضفأ دحأ ناك دقو

 ثاحبالل مضخت ةيسفئلا رماوظلا نأ هحيضوت يف كلذو ىقراغلا سفنلا

 ىتلا تاودالاو تارايتخالا نم ةعومجم دادعا ىلا ىدأ امك ةيمكلا ةيعوضولا

 ٠ ةددعتم تالاجع ىفتاعامجتلاو دارفالا نيب قورفلا سايق ىف تمدختسا

 نع مامتهالا لوح دق ىبيرجتلا سفنلا ملع مايق ءدب ىف هنأ نم مغرلا ىلع اذه

 ٠ اههاجت هلوح امم رثكأ ةيدرفلا قورفلا

 روصعله 108]68  نوتلاج سيسنارفريس هئثيملت تنوق دعب ءاجو

 ةئارولا ةساردب متعاف ( 191١ 18515 ) ريشلا ىزيلجنالا ىجولويبلا

 نيطبترملا « هاب رقالا صاخشالا تازيمم سايق ةيمعأ نم ققحتو ٠ ناسنالا دنع

 ةيرذلا هباشت ةجرد ةقدب فشتكا اذهبو ٠ صوحفملاب نيطيترملا ريغو
 ىأ معلا تانبو دالوأو « تاوخالاو ةوخالا نيب هباشتلا وأ 044 5ةطصنصع

 ضعب سايقل المعمم أنا ١8/41 ةنس ىفو ٠ اهيعرنب مئاوتلا وأ ٠ لاخلا

 (ةسشساطمتمومدءاتإل  ىسايقلاناسنالاملع)ةيجولوب ورثنالا وأ ةيئاسنالا رهاوظلا

 , عجرلا نمزو « ةيلضعلا ةوقلاو « عمسلاو رصبلا مدح سايق هيف هنكماو

 ةعوبجم مخضأو لوأ عمج مث نمو ٠ ىرخأ ةطيسب ةيكرحو ةيمسح فئاطوو

 ممصو , ةطيسبلا ةيسفنلا تايلئعلا ىف ةيدرفلا قورقلا نع تانايبلا نه
 ابا « نآلا ىتح قبطت تلازامو ٠ اهقبط ةطيسي تارابتشأ هلمعم ىف هسقنب

 بيضق » دجن تارايتخالا ءذه :نيب نمو ٠ ةلدملا وأ ةيلصألا اهتروص ىف

 ماقمىلعأ ديدحتل « نوتلاج ةراقفص » و ٠ لاوطالل ىرعبلا زييمتلل « نوتلاج
 نأب هداقتعا ليلدب « كول نوح » فوبليفلاب ارثاتم ناك ناو ٠٠ ىعمسص

 الضف ٠ يسخضنل ,ىدقعلا ,عودسملا ةفرعا ةليمسو دعت ىسحلا زييمتلا تارابتخا
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 دكاتو لحال دقف ٠ سايقلا ةكرحل ريثكلا ىدسأ هنآ الا « ةمفسلفلا هتاباتك نع
 نييمت ىلع ةردقلا بلغالا ىف مهصقنت 1010أ85 نيهوتعملا نا « هدعب نم كلذ

 جهنم قيبطت ىف لضفلا نوتلاجل ناك امك 5 ملألاو * ةدوربلاو ةرارحلا
 مادختتساو عوسو 5ءهلع جردتملا سايقملاو ©006مانمصطصقأ7© نايبتسالا

 ضعب ريوطت ىف ريبك دهج هلو ٠ 1ع 4هق0012:109 رحلا ىعادتلا جهتم

 نأ نكمي ثيحب 2 ةيدرفلا قورفلا نع تانايبلا ليلحتل ةيئاصحالا قرطلا

 ةنيع ذاختا ةرورض ىلا نوتلاج راشأ امك ٠ ايضاير بردم ريغ ثحاب اهجلاعي
 , اهادمو ةيدرفلا قورفلا ةعيبط مهفل ةقيرطك ىفاسنالا عمتجملا لثمت ةطوبضم
 ىلادتعالا أطخلا نوناق ةركفل ضرعتلا ةرورض ةيادبلا ذنم نوتلاج كردأ دقو

 نم لوأ ناكو : ةيدرفلا قورفلا ةسارد ىف 2 0[1هداندهل 121+ 01 ظن

 هذيسملت هدعب نم راس اذكو ىنيثملا رايعملاو طايترالا بولسأ مدختسا
 ٠*٠ « نوسريب لراك ٠

 ىجولوكيسلا لوتصع5 266 1ععو (1]806 لتاك نيكام سميج لذب دقو

 ىسفنلا سايقلا ةكرح ريوطت ىف ةريبك ادوهج  تنوف ذيملت .- ىكيرحالا
 « مجرلا نمز ىف ةيدرفلا قورفلا ةسارد لمكأ دقف ٠ ىبيرجتلا سفنل ! ملعو
 ىلع لمعو « ىبيرجتلا سفنلا ملعل المعم أشناو « نوتلاج عم نواعنو
 رابتخالا نيوكتب قلعتي اميف نوتلاج لامعأب لتاك رثأتو ٠ سايقلا ةكرح رشن
 نيتكرح نيب عمجلا ىلا اليم لتاك لامعأ ىف نيبتن نأ عيطتسنو ٠ ءاصحالاو

 سايق كلذكو ةيبيرجتلا ةقيرطلا روهظ امهو ٠ سفنلا ملع ىف هل نيترصاعم
 ْ ٠ ةيدرفلا قورفلا

 ؟اةلماداهل 168غ ىلقع رابتخا حالطصا مدختسا نم لوأ لتاك ربتعيو

 ضرعتامك « « ةيلقعلا تارابتخالاو سبياقملا » ناونعب هل لاقم ىف 189٠ ةئس
 راشأو ٠ ةيسفنلاو ةيسحلا تامسلا نم ريثكلا سايقل تارابتخا ةيراطبل
 ىسحتا زييمثلا تارابتجلا قيرط نع ساقت نأ نكمب ةيلقعلا ٌعفئاظولا نأ ىلا

 مذ لثمل هليضفت مجريو ٠ ةيقيزيفوكيسلا قرطلا مادختساو عجرلا نمو
 « ةقدو هيدحتب سأقت أ نكمي ةيلقعلا فئاظولا نأب هناميا ىلا تارابتخالا

 ىشي ال المع اهناكو اديقعت رثكألا فئاظرلل ةيعوئشوملا سيباقملا ترهظ امنيب

 «٠ هب مايقلا بعصاا نم اليع ول تقولا اذه ىف ريخب
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 1اديقعت ىثكأ فئاظو سايقل دوهج تلذب رشع عسأتلا نرقلا ةياهن ىقو

 ٠ طيسبلا بايسحلاو ٠ ةركاذلاو «٠ ىظفللا ىعادتلاو « ةءارقلا تارايتخا ىف

 , ةيكرحلا تايلمعلل تارابتخاب مايقلا ىلا « ورتساج ٠ ىعد 1895 ةنس ىقو

 رمئلاريياعم -- 1/0228 ريياعملاب مايتعالا ىلاو ةطيسيلا ةيكاردالاو ةيسحلاو

 ٠ ىلقعلا ومتلار ىمسجلا

 فاعض بيردتو فينصتب مامتهالا أدب اضيأ رشع عساتلا نرقلا ىفو
 رابتخا ىلا ةسام ةحاحاا ترهظ دقو ٠ ةوسق: نولماعي اوناك نأ دعب لوقعلا

 ةصاخ تاسسؤم ترشتنا نأ دعب ىلفعلا فعضلا تالاح فيئصتو صيخشتأ

 ىلا لوصولا رمألا .بلطتو , ةصاخ اكيرمأو , ابوروأ ىف لوقعلا فاعضب
 نم ناكو + فيئصتلل ىعوضوم ماظن ىلا لوصولاو لوبت'' ريياعم ديدحت

 ىمسي ام وأ ةتتوو26 نونجملاب كاذنيح ىمس ناك نم نيب زييمتلا ىرورضلا
 .تابارطضا ىدبي لوالاق ٠ لقعلا فيعض نيبو 2وزتعطدا© ىتاهذلاب نآلا

 زيمتي امئيب ٠ طبترت ال دقو ىلقعلا روهدتلاب طبترت دق ةريبك ةجردب ةيلاعفنا
 ةلوفطلا وأ ةدالولا ذنم عضو ىذلا ىلقعلا طاشنلا ىف .صصقنب اساسا ىناثلا

 * ةركبملا

 ريسعتب 14158 ةنس ىدنرق بيبط وهو ء« لوريكسا د دوهجلا اذه أدب

 نأ ىلا راشأ دقو .7©10:0 هتعلاب آدبث تايوتسم ةئثالث ىلا ىلقعلا فعضلا

 ةكحم ىبتعي ةغلل ىدرفلا مادختسالا ناو * ةيفاك تسيل ةيمسجلا سيياقلا

 ةلبلا نم نيتجرد نيب زيم ساسالا اذع ىلعو ٠ ىلقعلا ىوتسملل هب اقوثوم
 , لاق امك + ةليلا تاجرد ىلعأ ىفق . ةتعلا ىف تاجرد ثالثو , طة نلف
 .ثيدحلا نوكي 2 لقالا ةجردلا ىفو « اروسيمو الهس مالكلا مادختسا نوكي

 ٠ لقآ تادرفملاو بعصأ

 فاعض بيردت دئار ريتعيو , « نوجيس » ىمسي ىسرف بيبط رهظو
 هفعضلا نم ءاقشلا ةلاستسا ىهو كاذئيح ةدئاسلا ةركفلاب ىدانت ذا ٠ لوقعلا

 دعأو ٠ لافطألا نم لوقعلا فاعضل ةسردم لوأ 1851/ اشنأ ثيح ٠ ىلقعلا
 « « لقعلا بيردت » و « « ,سحلا بيردت » ىف مدختست تلازال ةينف لئاسو

 ٠ همسا لمحت ةحول ممصو ةيلمع ءاكذ تارابتخا دادعا يف مهاس امك

 نم ةعومجم , لوقعلا فاعضشب متها ىذلا 2 « نيليبارك » دعأ دقو
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 , بيردتلا رثأ سايقل ةيباسحلا تايلمعلا ضعي نمضتت ىتلا تارابتخالا
 « نرهوأ م هذيملت مدختسا امك ٠ تتشتلاو بعتلل ةيلباقلاو ٠ ركذتلاو

 ةركاذلاوىسحلا كاردالا سيقت تارايتخا نم ةلسلس ١8/485 ةتس  ايناملا ىق
 فئاظولا نيب ةلدابنملا تاقالعلا نع تحب ىف ةيكرحلا فئاطولاو طبارنلاو
 اساسآ اهربتعا تامسلا نم ةعومجم 6 نيلبيارك حرتقا امك ٠ ةيسفنلا
 ٠ تامسلا هفه سايقل تارابتخا عضو امك ٠ درف لكل اًريمم

 ىفف ٠ ءاكذلل سايقم لوأ رهظ تايرظنو تانايب نم عمجت ام لالخو
 ىوتسم رخآت بايسا ثحبل ارمتؤم ةيسنئرفلا فراعملا ريزو دقع ١6505 ةنس
 رمتؤملا اذه ءاضعأ دحأ 8:06 « هينيب + نأك دقو « ةماعلا سرادملا ئيمالب
 عمم رشن نا ءايوسالا نود لافطالا ميلعت تاوطخل هتسارد نع حتن دق“
 اذم نوكت دقو ٠ ءاكذلا رابتخال 11١5 ةنس سايعع 515008 « نوميس »

 ىوتسم ناكو ٠ ةيوعصلا ثيح نم ايبيرقد ابينرت ةبنرم الاؤس ؟١ نم سابقلا
 مهرامعأ حوارتت ايوس الفط 0٠ ىلع دونيلا قيبطنب ايعوضوم ددحي ةبوعصلا
 ةممصمدوتبلا تناكو ٠ لوقعلا فاعض لافطالا ضعب ىلعو + ةئس ١١  ؟ نم
 ه لالدتسالاو « مهغلاو : مكحلا ىلع ديكأتلا عم ةددعتم فئاظو ىطغن ثيحب

 هيلغأ ىف رابتخالا ناكو * ءاكذلل ةيساسأ تاتوكم هينيب اهربتعا اذا

 تعيجوهتيحالص تيبثت ملام فّدحو ٠ دونيلا ددع داز 48-١9 ةنس ىفو

 دونبلا لك تاونس ؟ ىوتسم ىف تعضوو ٠ نسلا تايوتسم ىف ةلئسالا
 ىف اذكهو , تاوئمم ؟ هنس ىذلا ىداعلا لفطلا اهنع ةباجالا عيطنسي ىنلا

 رابتخالا ىف لفطلا ةجرد باسح نكمأ اذكهو ٠ ةنمسس ١7 ىتح نس لك
 ىذلا ىداعلا لفطلا ريع لالخ ىأ . «٠ 35ءعناهل 886 يىلقعلا رمعلا » لالخ

 ٠ ءادألا ىف هلداعب

 نس ىتح دارفالا ءاكذ سيقي حبصأو رابتخالا لدع ١ ةنس ىفو

 سرك اكيرمأ ىفو * ملاعلا هب متعاز ةيثك تاغل ىلا رابتخالا مجرتو ٠ دشرلا
 مساب سايقملا فرعو دروفناتس ةعماج ىف هعجارو هدوه» 165820823 نامرين

 (10.) ةهاعاللععسعع 01 نأ ءاكذلاة يسن هيفتيبسح و«هينيب_دروفتاتس»

 ٠ ىنمزلا رمعلاو ىلقعلا رمعلا نيب ةبسنلا ىهو
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 ةيدرفلا قورفلا ةعيبط

 : ةيدرفلا قورفلا ةيمومع

 نمف ٠ ةيوضعلا تانثئاكلا عيمج ىف ةماع ةرعاظ ةيدرفلا تافالتخالا

 اهيصعب عاونالا فالتخا مهنيب اميف نوفلتخي ىحاولا عونلا دارقأ نأ ظحاللا

 ةبنرم اهاندأز م ةيوضعلا تانئاكلا عيمج انضرعتسا ام اذاو ٠ ضعب نع

 ىف نيهباشتم نيدرف دجت نلف ٠ ناسنالا نوكي وأ عقي ثيح اهالعأ ىلا

 تاناويحلا نيب قورفلا ةساردب متها دقو ٠ دحاو فقومل امهنم لك ةباجنسا

 دقو ٠ لوه نفلاكو نويرتو نوسردنأ مهسأر ىلعو سفنلا ءاملع نم ددع
 ملعملا ىلع مهتردق ىف نوفلتخي دحاولا عونلا دارفأ نأ ىلا مهثوحب تراشا

 طاشنلا ىوسمو ناودعلاو فوخلاك ةيلاعفنالا مهلاوحأو تالكشملل مهلحو

 ٠ مهيدل ماعلا

 ايحيرشت ثنوفلنخي دحاولا عوتلا دارفأ نا ايجولويبلا ءاملع لظحاليو

 طانشن لدعمو مسجلا ءاضعأف . اهسايق نكمي ةبصاخ لك ىف ايجولويسقو

 ٠ ةحضاو تافالتخا اهيف رهظن ءامدصلا هعو ءامصلا ددغلاو سفتسلاو بلقلا

 ةسارد ىف ةماعلا اهنروص ىف لستن امك , قورفلا ةرعاظ نأ عقاولاو

 فلتخم ىف ءاملعلا نم ريبك ددعل كرتشم مامتها لاجم ربتعت . ةيصخشلا

 ملععو سفنلا ملعو ايجولوبورثنالاو ايجولويبلا ءاملع لثم تاصصختلا
 . .ةيدرفل ١ قورفلا ةساردب نومتهبعامتجالاو سفنلا ءاملعزاك اذاو ٠ عامتجالا

 «قورفلاومن ىف ةيئيبلا وأ ةيعامتجالا تاريثأتلاب نومتهي عامتجالا ءاملع نأ الا

 ٠ ةيدرفلا قورفلا تالكشم ةساردب سفنلا ءاملع متهي امئيب

 ىف ىتح هسملن دق ةيناويحلا ةكلمملا ىف قورفلاب قلعتي اميفو
 ةماعزلا» ةرهاظ رويطلا نضعب ىدل سملن دقف ٠ مهكولس بيلاسأو مهتافرصت

 ظحالنف ٠-٠٠ ةيرشبلا ةكلمملا ىلع ةرصاق اهنأ دقنعن دق ىنلا ء« عوضخلاو

 عضخي امتيب ةعومجملا ةماعزو ةدايق ىف بغري ارئاط رويطلا نيب نم نا انايحأ
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 هذه سملن دقو ٠ 4 .دجم ىلا نومتني نمم نورخآ هعزاني دقو . ايضعب هل

 صوصخيو ٠ ...الاغسشلاو سارحلاو ةكلملا دجن ثيح لحنلا ةكلذم ىف ةرهاظلا
 احاتنا روذبلا صعب جتنن ثيح رهاظ رمأف ةيتابنلا ةكلملا لاجم ىف قورفلا

 ٠ اذكهو ٠٠٠١ روذبلا نم اهربغ قوفي

 : ةيدرفلا قورفلل ماعلا ىنعمل
 2 .اني ىف اهنسهأى 525 ىفأا قورفلا ىنعم ىلا اميدق برعلا نطق

 ا ويكاه اوان أع © © اوييابب ام ر هي سائلا لازي ال ء : ىميصألا لاقف
 ىلا يءو- دق !هباو ىورعلا مذهل ايلعلاو ايندلا دودحلا ىلا اضيأ !اولطفو

 نمو لا اربلأ ءةيعند ىتح ءىش لك ىف لادنعالاب !ودان كلذلو ٠ فارحتالا

 قحلب , طسولا .طمشأا ساتلا . 2 مهلوق لاجملا اذه ىف ةرونألا مهلاوقأ

 ٠ للاعلا مهيلا عجريو ىلاتلا ميب

 ىف اهتيمعأو - درغلا قو 03" ,. .. مدقلا ذدنم ناسنالا كردا دقلو

 اهنم ردحني ىتلا ة.«فعلاو , !ع.أ؛ .ىسنب ىتلا ةعامجلا ةايح ىفو . هئايح
 طيحت ىتلا ةفلنخملا تا" ةايح ىلا , ل١ هتايح هكاردا زواجبو لب

 ىتس-' رويطلاو اهاعرب ىلا تاناويحلا ىف ةيرعوج تافالتخا دجوف . هب

 هاهب تاتقي ىتلا تاتابئلا تلمش ىتح هناظحالم ثدتماو ٠ اهسناتسي

 , اهدارفآ فدو ددحتو «* ىتعم ةايحلل ىطعت ىتلا ىه ةيدرفلا قورفلا

 عمتجملل ةيجولوشتلا ةضهنلا راهنت ةدحاو ةتهل الا اعيمج حلصت ال امدئعف

 هنأل هسقن ءاكذلا موهفم ىفتخي « ةدحاو ءاكذ ةبستب دلون امدنعو ٠ ثيدحلا

 ناديمو « هجاتنا قافآ هل ددحتو « رخآ نع ادرف زيمت ةفص كلذ دعب حيصي نل
 * ةلمع لاجمو . هطاشن

 : ةيدرفلا قورفلا فيرعت

 , امارج وليك 8١ ىواسي كدارقالا نم ةعومجم نازوأ طسوتم ناك اذا

 نزو ناك اذا الثمف ٠ ١ةورف دعي طسوتملا اذه نع ناصقن وأ ةدايز ىأ ناف

 ةعامجلا طسوتم نيبو هنزو نيب قرفلا ناف : امارج وليك ٠ ملي دارفالا دحأ
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 غلبي رخآ درف نزو ناك اذاو + تامارج وليك ةرشع ىواسي اهل ىمتني ىتلا

 ءامارجوليك ٠١ ىواسي طسوتملا نيبو هئزو نيب قرفلا ناف « امارج وليك ٠
 نزو ناصعن وأ ةدايز ىدم فرعن ىتح ليلحتلا اذه ىف رمتسن نأ عيطتسنو

 اقورف طسوتملا نع تافارحنالا هذه دعتو ٠ ةعامجلا طسوتم نع درف لك

 «٠ نزولا ةفصل ةبسنلاب ةيدرف

 ديدحت ىلع سانلا!نيبةمئاقلا ةيدرفلا قورفلا نع فشكلا ةيلمع دمتعتو

 تاغصلا نم كلذ ريغ مأ ةيمسج مأ تناك ةيلقع اهتسارد ديرن ىتلا ةغصلا

 ددحن امدنعو ٠ ةغصلا هذه ىف درفإ! فعض وأ قوفت ىدم سيقن مث ٠ ةفلتخملا

 ةيدرفلا قورفلا انددح دق كلذب نوكت انئاف ام ةفص ىف دارقألا تايوتسم

 ٠ ةفصلا كلتل ةبسنلاب ةيئافلا

 دلعو . ام ةفص ىف نيقوفنملا دارفالا ددع بسحن نأ انتكمأ اذاو

 صاوسخ نم ةيصاخ مهأ كلذب فشتكت انناف فاعضلا ددعو . نيطسوتللا

 تايوتسملا هذه رثكأ وه طسوتملا ىوتسملا نأ دجن امدنع كلذو 2 نورفلا

 ىوتسملا نأش كلذ ىف هلأش « !دارفأ اهلقأ وه قوفتلا ىوتسم ناو * ادارمأ

 ٠ فيعضلا

 تافارحتنإلا» اهنأ ىلع ةيدرفلا قورفلا فيرعت ىلا ليلحتلا اذه انب لصيو
 هذه ىدمقيضي دقو ٠ « ةفلتخملا تافصلا ىف ىعامجلا طسوتلا نع ةيذرفلا
 تافصلا نم ةفص لكل ةفلتخملا تايوتسللا عيزوتل اقفو عستي وأ قورغلا

 فالئخالا ىدمل ىملع سايقم ىنعملا اذهب ىهف ٠ اهتساردو اهليلحتب متهن ىتلا
 فالتخالاو, ةفصلا دوجو ىف ىعونلا هباشتلا ٠ فالتخالاو هباشتلا ىموهفم ىف

 ةيدرفلا قورفلا ىرخاآ ةرابعبو ٠ دوجولا اذه تايوتسع تاجرد ىف ىمكلا
 ٠ ةهباشتملا تافصلا ىف فالتخالا ىدك ةيملعلا ةساردلا ىح

 ةيدرغلا قورفلا رعاظم

 + صاظم' ثالث ةيكولستا ئحاونتا ىف ةيدرفلا قورفلا ذخات

 لفطلاق ٠ ةقلتخلا هومن راوطا ىف ىحاولا درفغلا ىف هظحالن : لوالا رهظلل
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 مهومث لحارم ىف ةيسيئرلا ةيسفنلاو ةيمسجلا فئاظولا ىف تاريغت هيرتعت

 , ارسيتم سايقلاو ةنكمم ةظحالملا تلعج ىتلا ىه تاريغتلا هذهو « ةفلتخملا

 انيدل تاشن ال « ريغت الو ومن الب داليملا دنع هتلاح ىلع انم درفلا لظ ول ذا

 لوالا رهظملاف ٠ لفطلا سفن ملع اهنمضتي ىتلا تامولعملا نم ةعوسوملا هذه

 , ةقلتخما هومث لحارم ىف هسفنو درفلا نيب قرفلا ىه ةيدرفلا قورفلل
 .صئاصخلا اتمسق ولف ٠ تاردقلا عيمج هيف ىواسنت ال دحاولا درفلا نأ امك

 وأ ةدحاو ةجرد ىلع اعاندجو ال . درفلا ىدل ةفلتخملا ةيلقعلا تاردقلاو

 نوكي امئيب 2« ةطسوتم هدنع ةيوغللا ةردقلا ىوتسم نوكت دقف ٠ دحاو ىوتسم
 قلعثي اميف لاحلا كلذك ٠.ةيكيناكيملا ىف افيعضو ةيددعلا ةردقلا ىف ازاتمم

 * ةفلتخملا ةيلاعفنالا تامسلاب

 ٠ دحاو ىوتسم ىف ةيلاعفنالاو ةيئهذلا درفلا تايناكما لك تسيل اذل

 ايئاد انيفتكال هتاردقءيمجل ىبسنلا ىوتسملا ىف الداعتم صخشلا ناك ولف

 ىلع انمكح ردصن نا انمطتس الو هتيصخش بئاوج نم دحاو بناج سايقب
 ةيصخش ىف ةفلتخملا بناوجلا نا تباثلا نمو ٠ هتيصخش ىحاون عيمج

 ةيندفجدلا ةدحو عم ضراعتي ال اذهو ٠ دحاو ىوتسم ىف تسيل د رفلا

 - اهي نع هزياسو

 + ءادألا ىف دارفالا نيبقورفلا ىف لثمتي ةيدرفلا قورفلل ىناثلا رهطملاو
 .فلتخم ىف سرادملا ىف لافطالا نيب افالتْخا ظحالن ةيمويلا انتايح ىفف

 مهتاباجا ىفو « ةشققانملا ىلع مهتردق ىفو « مهليصحت ىف « ميلعتلا لحارم
 , ةفلتخملا مهلويم ىفو ةيضايرلاو ةيباسحل اا مهتاردق ىفو ةيريرحتلا ةيوغللا

 هنأ عيطتسي ردتقملا سردملا نأ كش الو ٠ ةتيابتملا مهطاشن بيلاسأ ىفو

 هذه ظحالت كلذكو ٠ هنيمالت ىلع هتاظحالمل ةجيتن قورفلا هذه نم ريثكلا عبتتي

 رزحتف ٠ دحاولا لمعلا ءادآ نوسرامي نيذلا رابكلا نيب افيكو آمك قورفلا

 هنودوي دحاولا لمعلا نوسرامي نيذلا دارفألا عيمج نأ لوقن نأ عيطتسن ال

 ةبتكلانسةعومجمل الثم انتظحالمف ءهئادآ ىفنوفلتخيامناوءةقدلاو ةيلعافلا سفنب

 ةدوجوملا ةفلتخملا قورفلا ةظحالم انل رسبت ةبتاكلا ةلآلا ىلع ثوبتكي نيذلا

 ٠ اهيف ةقدلاو ةباتكلا ىف ةعرسلا ثيح نم مهنيب
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 ام ع اج معن الا م ع لا

 ةبسنلاب ةدحاو طسونتملا ةميق نييحنملا نيذه ىف : (؟١1) لكش
 ىف هلم ربكإ ب ةعومجملا ىف تاجرنلا ىدم نكلو نيتعومجملل

 .( 259 :19515 « تيراج ) ٠ أ ةعومجملا

 ,صوصخلا هجو ىلع تاردقلا تارابتخا ىفو ٠ ةيسفنلا تارابتخالا ىف امأ

 مغر نيفلتخملا دارفالا نيب تارابتعالا هذه جئاتن ىف اقورف ظحالن نحنف
 ٠ كلذ ريغو ٠٠٠ ةفاقثلاو رمعلاك ىرخالا طورشلا نم ريثك ىف مهقافتأ'

 ةعامج فلتخت دقف + تاعامجلا نيب ,قورفلا وهف ١ ثلاثلا رهظملا امآ

 - تارابتخالا نم رابتخا ىف اهيلع لصحت ىتلا تاجردلا « طسوتم » ىف
 دقو ٠ ىرخأ ةعامج نع  ةيلقعلا وأ ةيكونسلا وأ ةيخازملا وأ ةيليصحنلا
 ىف ةلئاه ةجردب افلتخت نكلو ٠ تاجردلا طسوتم ىف ناتعامج فلتخت ال

 نيتعامج نأ )5١(, مقر لكشلا حضشوي ٠ تاجردلا ىدم ىف ىآ « ةرياغلا
 راشتنانمعضتي امك ) امهليصحت ىدم نكلو , طسوتملا سفن ىلع اتلصح دق
 طسوتم سفن ىلع دالوألا نم ةعامج لصحت دقف ٠ امامت افلتشم ( نييتحنملا



 امل 94-5 ايي

 جوارتت دق نكلو ؛ تائبلا نم ىرخآ ةعامج لثم ةءارقلل رابتخا ىف تاجردلا
 ( ةرياغم رثكأ نوكت ىأ ) لقأ تاجردو ىلعأ تاجرد نيب دالوألا تاجرد
 ناتعومجملاف ٠ دالوالا نم اسناجت رثكا كلذل ةجيتن نكي ىئاللا تائيلا نم

 ٠ ةرياغملا ىف وأ تاجردلا طسوتم ىق ءاوس لاحلا ةعيبطب افلتخت دق

 ةيصخسلا ىف ةيدرفلا قورفلا

 ٠ ةيناسنالا ةيصخشلا وه ةيجولكيسلا ةساردلا ىف انمهي ام نا

 سفن ىف ىهو , ةيسفنلا تاساردلا عيمج ىف ةيادبلا ةطقن ىه ةيصخشلاف

 ٠ همهف ىلا لوصولل ىمرت ىذلا فدهلا لثمت تقولا

 لامعا نم هب موقت ام ىأ : اهطاشن وه ةيصخشلا ةسارد ىلا انليبسو

 سفنلا ملع عرفت دقو ٠ ةيكرح وأ ةيوغل تاباجتسا نم اهنع رنصي امو
 ىنلا تالاجملا عونتو « ةيصخشلا دقعتل ةيمتح ةجيتنك هنيدايم تعونتو
 عونتل ةجيتن ددعتتو عرقتت 'سفنلا ملع عورف'تذخأو ٠ اهطاشن اهيف لوازت
 ةيدرفلاقورفل 1 ادتمتو ٠ اهطابشن ةيصخشلا اهيف لوازت ىتلا تالاجملا ددعتو

 ٠ ةيضخشلا نع ردصي ىذلا طاشنلا بناوج عيمج لمشتل

 ةيسفنلاو ةيمسجلا تامسلا نم لماكتملا ماظنلا كلذ ىه ةيصخشلاو

 هلعافتو هطاشن .بيلاسأ ددحتو ٠ هريغ نع درفلا زيمت ىتلاو ؛ ايبسن ةتباثلا

 ىذلا ' ديرفلا طمتلا كلذ ىه وأ , ةيغامتجالاو ةيداملا * ةيجراخلا ةئيبلا عم

 اهتسارد ناكما ةلكششم ةيصخشلا درفت راثآ دفو ٠ هريغ نع صخشلا زيمب

 , اهانغو ةيصخشلا درفت نأ ىرت رظن ةهجو تدجو دقف ٠ ةيملع ةسارد

 .نع فشكلا فدهب , ةيعوشوم ةيملع ةسارد اهتسارد ليحتسلا نم لمجن

 ىغبلي هنا ءالؤه ىري اذهل ٠ دارفالا عيمج ىلع قبطنت ىتلا ةماعلا نيناوقلا

 اهريوصت نوعيطتسي مهف * ءاملعلا ال نونئانفلا ةيصخسشلا فصو لوتي نأ

 داعبتنسا 'ىنعي هذه رظنلا ةهجو لبقت نأ حضاوو ٠ اهزيمتو اهدرقت يف

 ٠ ةيملعلا تاساردلا نم ةنصخشلا ةيجولوكيس
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 ةلكشم نم بعصأب تسيل ةيصخشلا ىف درغتلا ةلكشم نأ عقاولاو

 ةلقتسملا تاريغتملا نم ادج ريبك ددع لعافتي امئيحف ٠ ىجولويبلا درفتلا

 - هرفتلا ىع ةيمتحلا ةجيتنلا ناف ٠ نيعم رثأ ثادحإ ىف ةيئيبلاو ةيئارولا

 نم عنمي ال اذهف كلذ عمو ٠ عباصالا تامصب ىف دجوي ىذلا درفتلا لثم

 وأ اياوز نم اهلوائتن ةيصخشلل انتسارد ىف نحنو ٠ اهتساردو اهفينصت
 هذهو ٠ تامسلا وأ تافصلا نم ةعومجم ىلا اهليلحتب موقن ٠ ةفلتخم بناوج
 , درفلا كولس اهب فصن فاصوأ وأ تاديرجت نع ةرابع الا ىه ام تامسلا

 ةتباثو ةزيمتم كولسلا ىف ةقيرط الا يه ام ءاملعلا ضسب اهفرعي امك ةمسلاف
 ٠ نيرخآلا نع صخشلا اهيف فلتخي ايبسن

 ال ثيحب ٠ ةددعتمو ةريثك سائلا اهيف فلتخي ىتلا ىحاونلا نأ ىلع

 نيب قورفلا نأ نيبت < ىعوضوملا ىئاصحالا ثحبلاب هنآ الا ٠ اهرصح نكمي

 داعبأ ديدحت نكمملا نم لعجي لكشب « اهنيب اميف طيقرت نال ليمت دارفالا
 نيشومجم ىف تامسلا هذه فينصت نكميو ٠ ةيمومع رثكأ تامس وأ
 : نيتيسيئر

 ومئلاب قلعتت ىتلا كلت ىهو « ةيمسجلا تافصلا تاعومجم  الوا
 ةماعلا تامسلا نيب اهيف زيمت نأ" نكميو ةماعلا ةحصلاو ماعلا ىمسجلا'

 ضعب وأ ثزولاو لوطلا لثم ةصاخلا تافصلا نيبو « ةماعلا ةحصلا لثم

 ٠ ةيكرحلاو ةيسحلا صئاصخلا ضمبو : ةيمسجلا تاعاعلا

 « ةيصخلا ىف ىسفثلا ميظنتلاب قلعتت ىتلا تافصلا ةعومجم  ايناث
 ماظن نع ةرابع ىسفنلا ميظنتلاو ٠ ةيدرفلا قورفلا ةسارد ىف انمهي ام ىهو
 ةايحلا فقاوم عم هلعافت ىف درفلا زيمت ىتلا ,.ةيسفنلا تامسلا نم لماكتم

 ةيدالا فورظلا مم هقفاوتو هفيكت ىف هكولس زيمتو . هفادعأ ددحت ىتلاو

 بولسأ وأ , هب نيطيحملا سانلا عم هلماعت بيلاسأ ددحت امك ةيعامتجالاو

 مْي ميظنت وأ نييساسأ نيدعب ىلا ءرودب ىسفنلا ميظنتلا مسقنيو٠ هتايح
 : نيبرهوج

 ءاكذلاو تاردقلاو تادادعتسالا نمضتيو ىفرعم ىلقع ميظنت : امهالوا

 - امهيناثو ٠ ىفرعملا ىلقعلا ميظنتلا ىلا ىمتنت ىتلا تاراهملاو ليصحتلاو ماعلا



 ااا

 تالاعفلالاو :تاهاجتالاو عفاودلاو ثاداعلا لمسشيو « ىجازم ىلاعفنا ميظنت
 * لويملاو فطاوعلاو ميقلاو

 : ةينآلا بناوجلا ىف نيعتت دارفالا نيب قورفلا نأ ىأ
 )١( لهشتو ةيمسجلا ىحاونلا :

 ١ ةماعلا“ ةحصلا ٠+

 6-0 (ةئادب , ةفاحن  رصق , لوط ) مسجلا داعبأو رهظملا - ب
 ٠ زجعلاو صقنلا ىحاونو تاهاعلاو ةوقلا ىحاون - ب
 ءاضعالا فئاظوو ءامصلا ريغو ءامصلا ددشلا تازارفا هس 2

 * ىكرحلاو ىسحلا طاشنلا مه

 ضب عيزوت حضوي ىذلا (11) مقر لكش « لاثملا ليبس ىلع ' رظنأ
 ٠ نيصوحفملا نم ةعومجم نيب ( لوطلا ) ةيمسجلا رهاظللا

 ىلا
5 

3 

  1١١هاك

2 
- 

 سا مح مل

 ١1١ 1٠١ ا ١كم 1( 15١ او اهم امم احب 5.
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 (لوطلا ) ةيهسحلا صئاصخلا ضعب عيزوت ::(51) لكش
 ؟اصخش "8 نيب
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 5 نا

 : لمشتو ةيسفئلا صئاصخلا (9)

 ىلقعلاميظنتلا وأ بناجلا١ ةيلقعلا تاردقلاو تادادعتسالا )١( : لوا

 : ( ىقرعلا
 ١ ماعلل ءاكذلا ) ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا ( *

 ةيكيناكيملاو ةيددعلاو ةيضايرلا ةردقلاك ) ةيلقعلا تاردقلا - ب

 ٠ ( ةيراكتبالاو ةينفلاو ٠ ةيوغللاو

 ٠ دارفالا نيب ءاكذلل ىلادتعالا عيزوتلا حضوي ىذلا (؟9) لكش رظنا

16 

 با <

- 
 تم
 مر

 اكرلا سن

 مهرامعأ حوارتت نيصوحفم نيب ءاكذلا ةبسن عيزوت : (59) لكش

 دروفناتس » رابتخال اقفو رشع ةئماثلا ىلا فسصنو نيتئس نس نيب

 ( 599 : 1951١ تيراج ) ٠ ءاكذلل « هيئيب

 : لمشيو ىليصحتلا ىوتسملا (9)

 ٠ ىسردملا ىوتسملا 1١
 ٠ ةماعلا تامولعلا - ب

 ٠ ةقباسلا تاريخلا ج
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 ( ىجازملا ىلاعننالا ميظتتلا ) ةيصخشلا تامسلا: (ايناث)

 ٠ ىلاعفنالا تابثلاو ةماعلا ةيلاعفنالا ( 1 )

 عوس ف فخلاو طاسينالاو ءاوطتالاآك ةسصاخلا تامسلا (ب)

 ٠ ةيملآسملاو ناودعلاو ةرطيسلاو

 « ميقلاو تالاعفئالاو فطاوعلاو ل ويملاو تاهاجتالا (>)

 طاسبنالا) ةيصخشلا تامس ميزوت حضوي ىذلا (؟5؟9) مقر لكش رظنأ

 ٠ نيصوحفملا نم ةعومجم نيب ( ءاوطنالا

 كا
1 
8 

“9 

31 

 ا 0 عي م +15 +80- |[
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 تامجيردرلا

 راسبتخا ىف ةعماجلاب بلاط ٠١ تاجرد عيزوت : (؟؟) لكش

 تاجردلاو . طاسبنالا ىنعت ةيباجيالا تاجردلا : ةيصخشلل

 155١١ : 25/8 ( ٠ تيراح) ٠ ءاوطنالا يثعت ةيبلسلا

 10 1 ه0 ه0

6- | 55 41-21 



 ه- 515

 : ةيدرفلا قورفلل ةيسيئرلا عاونالا

 قرفلا نأ ىنعمب ؟ ةيعون وأ ةيمك اقورف ةيدرفلا قورفلا ربتعت له

ل تامس وأ تاردق كلتمي امعدحأ نأ ىف رصحني رخآو صخش نيب
 رفاوتت ا

 ةرفوتم تاردقلا كلتو تامسلا هذع عيمج نأ مأ « رخآلا صخسشلا ىف ةرملاب

 ةدرف لك ىف ةردقلا وأ ةمسلا رفوت رادقم ىف رصحني قرفلا ناو درف لك ىف
 ةردق وأ ةيسفن ةمس ةيأ ىف رشبلا ميسقت عيطتسن الو نكمي ال اننا عقاولاو

 ال نم ١» و « كلتمي نم » ىلا اداح ايثانث اميسقت ةميسج ةيصاخ وأ , ةيلقع

 لصتم ىمك سايقمب لثمتي ةمس ةيال دارفالا كالتما نأ ررقن انئا ٠٠ « كلتمي

 ةلصفنتم ءازحا ىلا هممسقن نا عيطتسن الو « امامت الاصتأ حوهدتسدوداسص

 ةيسفنل ١ لماوعلا ىلع اذه قبطنيو ٠ ةيمك قورف ةيدرفلا قورفلاف
 ,ىوضعلا ىوتسملا ىلع ةيدرفلا قورفلل ةبسنلاب اضيآ لاحلا وه امك
 اتوافت توافتتو < ايمك افالتخا رخآل درف نم فلتخت ةميسجلا تاردقلاف

 مسجلا ءاضعأ داعبا ىلع اضيأ كلذ قبطنيو « لصتم ىمك سايقم ىلع اعزوم
 « نزولاو ةماقلا لوطو

 ميسقتلا وأ ةلصافلا دودحلا فرعت ال ةعيبطلا نأ نذا لوقن نأ عيطتسن

 تاردقلا عيزوت ىف امئاد جردتملا قسنلا حبتت اهنكلو , 21080غهدتإل ىئانثلا

 ٠ ةيلاعفنالا وأ ةينعذلا وأ ةميسجلا تادادعتسالاو تامسلاو

 ىف قورف ىه امناو عونلا ىق اقورف اذكه تسيل دارفالا نيب قورفلا
 نأ ىهو دحاو ىنعمب الا عونلا ىف اقورف ةيدرغلا قورفلا نوكت الو ' ةجردلا
 ٠ ةدحاو ةمس وأ ةغص ءوض ىف ةنراقللا نوكت الو نيتفص نيب نوكت ةنراقملا
 اذه لثم عضخي ال اذلو . ةفصلا عون ىففالتخانزولا نع لوطلا فالتخاف
 ساقي لوطلاف , امهنيب كرتشم سايقم دوجو مدعل سايقلا ىلا فالتخالا
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 ساقي ال نزولاو لوطلا نيب قرفلاو , تامارجوليكلاب ساقي نزولاو « راتمالاب
 ٠ تامارجوليكلاب الو راعمالاب

 فلتخي « ريبكلا ىلوطلا دادتمالاف ٠ ةجردلا ىف فالتخا لاوطالا فالتخاو

 ٠ ةفصلا عون ىف هلع فلتخي الو ؛ ةجردلا ىف ريصقلا ىلوطلا دادتمالا نع

 ٠ ةدحاو ةفص ىف ةتوافتم تاجرد رصقلاو لوطلا نأل كلذو

 دوجوةجرد ىف نوكن نأ اماو ' ةفصلا عون ىف نوكت نأ اما قورفلا نذا

 ةجردلا ىف قورف ىه 2 ةدحاو ةغص ىأ ىف دارفالا نيب قورفلاف ٠ ةغفصلا

 كلذ , ةجردلا ىف قرف وه رصقلاو لوطلا نيب قرفلاف ٠ عونلا ىف تسيلو

 امهنيب ةنراقملا نكميو , رصقلاو لوطلا نم ةتوافتم تاجرد دجوت هنال
 قرفلا : ءاكذلا لثم ةيلقع ةردق ىف لاحلا كلذك ٠ دحاو سايقم مادختساب

 هنال ؛ عونلا ىف اقرف سيلو , ةجردلا ىف قرف لقعلا فيعضو ىرقبعلا نيب
 ناك كلذل ٠ دحاو سايقمب ثناساقي امهنألو امهنيب ةتوافتم تاجرد دجوت

 روصت ىلع مئاق هنأل ٠ ىملع ريغ اميسقت تافصلا ضعبل ىثانثلا ميسقتلا

 قأ عبتت عيطتسن اننأ عقاولاو ٠ ةلصفنم تايمك لثمت ةسوردملا ةغصلا نأ

 اهتايوتسم ىف اهعبتتن نأ ميطتسن ىأ : دارفالا دنتع ةفلتخملا اهتاجرد ىف ةفص

 ٠ اهاصقأ ىلا اهاندأ نم دارفالا دنع ةفلتخلا ةجردتملا

 عمتجملا دارفا ىلع عزوتت تادادعتسالاو تامسلا نأ ىلع ائقغتا اذاو

 ةجرد لثمت ةلحرم دادعتسا وأ ةمس لكل نوكي نا كلذ ىضتقا «٠ ايمك اعيزوت

 دوجومادعنال ةقلطملا ةجردلا لثمت رابتخا ىأ ىلع ةفصلا ةجرد لهو ٠ رفصلا

 رابتخا ىف « رفص » ةجرد ىلع لصح دق اصخش نأ اذه ىنعم لهو ؟ ةمسلا

 وأ ةردقلا هذه نم ردق ىأ كلتمي ال هنا , ةيلاعفنالا تامسلا وأ تاردقلل

 ؟ ةيسلا

 رفصلا د ةلكشم انماما قلخبت وأ انمامآ عضت لاؤسلا اذه لثم ةباحا نإ

 لكل.نا كلذ حضوي « ايبسن ارفص امناو اقلطم ارفص سيل رفصلا ٠ « قلطللا

 ىلع قلطيو ٠ .هتاريدقت امدنع أدبي ةمسسلا وأ ةردقلا نم ىندأ ىوتسم رابتخا



 را

 رابتخا ىأ ىلع ةفصلا ةجردف ٠ « 21008 رابتخالا ةيضرا » ىوتسللا اذه

 ٠ هسايق رابتخالا عيطتسي ةمسلا وأ ةردقلا نم ىوتسم لقأ ىوس ىنعت ال

 همدختسن رابتخا لك ةلوهسو ةيوعص ىوتسمب قلعتي ىبسن رمآ رفصلاف نذإ
 * قورفلاو تافالتخالا ىدم نع فشكلل

 ةيدرفلا قورفلا عيؤوت

 بلغا ىف ةيمك ةيجولوكيسلا تامسلا ىف ةيدرفلا قورفلا تناك اذا

 9 سانلا نيب اهنم لك نم ةفلتخللا ريداقملا وأ تاجردلا عزوتت فيكنلاوحالا

 ةيراركتلا تاعيزوتلا لوادج صحفب الا هيلع ةباحالا نكمي ال لاؤسلا اذه

 ٠ تاعيزوتلا هذه صخلت ىتلا ةينايبلا موسرلاو

 ةليسو ةيئاصحالا بيلاسالا نه هريغك ىراركتلا عيزوتلا ربتعي

 اهل تاهاجتا ىلا لوصولاو اهمهف ريسيتل اهميظنتو ةيمكلا تانايبلا صيختتل

 ةئف لك ىف عضن مث تاك ىف رابتخالا تاجرد عيمجت متي هيفو ٠ اهتلالد

 ميزوتلا اذه لوحتي دقو ٠ اهيف عقت ىنلا ( تاراركتلا وأ ) تالاحلا ددع

 ىراركتلاجردملاك ءاصحالا ملع ىف ةعئاشلا ةينايبلا موسرلا دحا ىلا ىراركتلا

 مادختساب دارفالا فصو نكمي امك ىراركتلا ىنحنملا وأ ىراركتلا علضملا وأ

 ٠ ( لاونملا وأ طيسولا وأ طسوتملاك ) ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم دحأ

 ىف عقن تالاحلا ةيبلغأ نأ ةيدرفلا قورفلا عيزوت ىلع امومع ظحاليو
 ماظتناب تالاحلا ددع لقي عيزوتلا ىفرط نم انبرتقا املكو « ىدملا فصتنم

 هيف زيمتت ال ثيحب تاوجف وأ تارغث ىأ عيزوتلا ىنحنم رهظي الو رمتسم

 دنع ىسأر طخب مسق ول ثيحب نيفرطلا قسانتم ىنحنملاو ٠ تائف ةدع وأ ةئف

 ىف عيزوتلا ىنحنم ىمسيو ٠ ابيرقت نيقباطتم نيفصن ىلع لصحن فاهتنملا
 ىف ىنحنملا (14) مقر لكشلا حضويو ٠ « ىلادتعالا ىنحنملا ٠ ةلاحلا هذه

 * ةلماكتملا ةيرظنلا هتروص
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 - م -) | لطسوتلا + مك
 ا ممل نب اديل و |
 ا ا

 ىلادتعالا ىنحنملا ىلع ىراركتلا عيزوتلا (55) لكش

 ىمرجأ!

 «سواجوسالب ال ه تايضايرتا ءاملع نم ناملاع ىنحنملا اذه ركتبا دقو
 لوفلااننكمي ىرخأ ةرابعبو ٠ ةظحالللا ءاطخاو ةفدصلا ةرهاظل امهتسارد ىف

 ةلقنسملا لماوعلا نم ادج ريبك ددع ىلع دمتعت ةيدرفلا قورفلا هذه نأ
 بسح اهعيزوت كلذ ىلع بترتيو ايدارا امكحت ناسنالا اهيف مكحتي ال ىتلا

 ٠ ةفدصلا نوناق

 ةيسمنلا تامسلا سايق ىف ايبيرجت لادتعالا ىنحتملا ىدم حوارتيو
 ' ىباسحلا طسوتلا ىلا م زمرت ثيح( عا + م) (١ عا  م) نيب
 ايرظن ىلادتعالا ىنحنملا ىدم حوارتي امنيب ٠ ىرايعملا فارحنالا ىلا ريشت ع

 تالامتحالاو تالاحلا عيمح قارغتسال كلذو (ع ه +م) 2« (ع ه  م) نيب

 ٠ ةيبيرجتلا ةساردلا ةئيع ىف لعفلاب رهظت ال ىتلا
 ىوسملا ىف مقي دارفالا ددع نم 7/848 ىلاوح نأب ىنحنملا اذه زيمتيو

 ٠ ( ح١ +م) , (ع ١  م) نم ىدملا ىف ىأ اهسيقن ىتلا ةمسلا نم طسوتملا
 ' ابيرعب ١5/ ىواسي (ع؟ + م) , (غ١ + م) نيب نوعقي ىذلا دارفالا ددع اما

 7/١5 ٠ ىواس (ع؟ا م) ؛ (ع١ - م) نيب نوعقي نيذلا دارفالا ددع كلذكو
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 نسم لقأو (ع « + م) نم سشكأ ىأ تاهاجتالا ىف ةفرطتملا تالاحلا ا!

 ٠ ىلكلا ددعلا نم ابيرقت /؟ اهنم لك ىواسي ( ع "مز

 همادختساو ةيسفنلا تايسبلا ىلع يىلادتعالا ىنحنملا قابطنا ىنعي الو

 ىنعي امناو ٠ تامسلا هذه عيزوت نع لوثسملا وع ةفدصلا لماع نأ , اهيف

 نكمي ال ىتلا ةلقتسملا ةدفعملا ةكباشتملا لماوعلا نم اريبك اددع كانه نأ

 ٠ طيضلاب اهريثأت ىدم فرعت الو اهطبض

 عيذوتلا ىنحنم لكش ىف رثؤت ىتلا لماوعلا

 ةروص ذخايو ةيلادتعالا نع ىأاني نأ ةيدرفلا قورفلا عيزوتل نكميو

 ء«روصلا نم كلذ ريغو ممقلا ددعتملا وأ ليطتسملا وأ حطرفملا وأ ىوتلملا عيزوتلا

 : لماوع ةئالث عيزوتلا ىلع رث* ىلا لماوعلا مهأ نمو ( 18 لكش رظنأ )

 فورظلا ضعب وأ ةسيقملا ةئسلا ةعيبطو , سايفملا ةعيبطو «-ةييعلا ةعيبط

 ٠ ةيضراه
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 لاونم ا ٠ ظيسولا سول
بع يجب

 

 ىلادسإلا خلا

 هوب كونا
 همملا

 راسفالا ءاوتلا

 ىوتملام كم

 مقلا د دعس يتم

 ةعزتلا سيياقم عضوو ىراركتلا عيزوتلا لاكشا : (؟هز لكش

 (1571 19748 “ زهراودا ) ٠ ةيزكرملا



 ه5[

 اديعب اهيف ميزوتلا نوكي ىتلا تالاحلا ضعب كانه : ةئيعلا ةعيبط ١

 اشني دقف : ىنحنملل ىرخأ لاكشأ رهظتو هفلاخي ىأ ىلادتعالا ىنحنملا نع

 عمتجملا ةئيعلا لثمت ال امئيح كلذو ابلاس وأ ابجوم ءاوتلا ايوتلم ىنحنلا
 خباوتلانم ةريبك ةبسن ىلع ةنيعلا لمتشت نا كلذ لاثمو , اقداص اليثمت ماعلا

 , ممقلا ددعتم ىنحنم ىلع ثحابلا لصحي دقو ٠ ءايبغالا نم ةريبك ةبسن وأ

 تناك لب . ىلصألا عمتجملا نم ةيئاوشع ةقيرطب رتخن مل ةنيعلا تناك اذا

 ةعومجمو ةنيع ىف اومض مث ةنيابتم تاعامج نم اوريتخا دارفأ نم نوكتت
 ةرشاعلا نس ىف امهادحأ ٠ ذيمالتلا نه نيتعومجم ءاكذ انمسق ولف ٠ ةدحاو

 ىث عيزوت ىلع بلغالا ىف لصحن انناف ةرشع ةعباسل ١ نس ىف ىرخألاو
 ٠ ميزوتلا ببدم ىنحنم ىلا ىدؤتن مجحلا ةريغص ةنيعلا نأ امك ٠ نيتمق

 عيزوتلا لكش ىف سايقلا ةادأ اضيأ رثؤتو : سايقلا ةادأ ةعيبط - "

 ثيحهسفن رابتخالا ىف بيع وهو رخآ ببسل ابوتلم ىتحنملا نوكي دفف حتانلا
 قبطي ىتلا ةعومجملل ةبسنلاب ةبوعصلا وأ ةلوهسلا نم ةريبك ةجرد ىلع نوكي
 ذيمال' ىلع «تاعماجلا ةيلطل ىلقعلا دادعتسالا رابتخا قبطن نأك 2 اهيلع
 ةلحرملا بالط ىلع ىدادعالا ءاكذلا رابتخا قبطن نأ وأ , ةيدادعالا ةلحرملا

 نولصحي دارفالا مظعم نأ دجن ىلوألا ةلاحلا ىفف ٠ ةعماجلا بالط وأ ةيوناثلا

 ىف امئيب . ( بجوم وتلم ىنحنم ) ةفصلا نم ةبيرقو ةضفخنم تاجرد ىلع
 ىمظعلا ةياهنل ١ ىلع نولصحي دارفالا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ناف ةيناثلا ةلاحلا

 ذدختن ام ةداعو ٠ ( بلاس وتلم ىنحنم ) كلذ نم برقي ام وأ تاجردلا نم

 ةعامجلا ةردق ىوتسمل بسانم رايتخالا نأ ىلع ةلالد ىنحنملا لكش لادتعا
 ىسف تادحولا ىوأست مدع نأ ظحالي كلذك ٠ رابتخالا اهيلع قبطي ىتلا
 وأ نيتمق وذ ىنحنم ) ىنحنملا لكش ىف ماظتنالا مدع ببسي دق رابتخالا

 ٠ ( ةددعتم ممق

 ض|_عب ىدؤت دقف : ةيضرما فورظلا ضعبو ةسيقملا تامسلا - ؟
 عمتجملا طوغض ذيفنتو ةرياسملاو ىعامتجالا قباطتلا بلطتت ىتلا تايسلا
 هذمبو ٠ ] فرح لكش ىلع عيزوتلا نوكي نأ ىلا ةيضرملا فورظلا ضعبو
 قباطتلالثمي دحاو فرط دع دارفالا مظعم عقيب ذا ىنحتملا ىف ةريبك ءاوتلا ةلاح
 ركذن «٠ بساتم لاثمب كلذ حضون ىكلف ٠ مامتلا نم ادج بيرقلا وأ ماتلا
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 ةراشا ىأ دجوت ال ثيح ىداع عطاقت ىأ دئعق « تارايسلا ىقئاس ةلاح
 . رذحلا نم لوقعم ردقب مهتارايس نودوقي نيقئاسلا مظعم نأ دجن . رورملل

 لثملابو ٠ ابيرقت فوقول | دح ىلا رذحلا ىهتنم ىف مهنم اليلق اددع دجن نيح ىخ
 نودو . مهتعرس رييغت نود نورمتسي نمم ابيرقت مهلداعي اليلق اددع دجن
 رورملل ةراشا كانه تناك ول امتيب ٠ عطاقتلا دنع رورملا ةكرح ىلا فافتلالا
 ذئدنع عيطتسن انناف * عطاقتلا دنع اققاو سيلوبلا لاجر دحأو ٠ نوللا ءارمح

 5٠] نم رثكأ نال كلذو ٠ ] لكش ىف ىنحنمب نيقئاسلا كولس لئمن ن١
 , ةيقابلا ةليئشغلا ةبسنلا نأ دجتو , ريسملا نع امامت نوفقوتيس نيقئاسلا نع
 رضخآ اليلق اددعو ٠ مامتلا نم ةبيرق ةجردب نوفتيب نمم نيقئاسلا س اددع
 هتعرس ىف ءىطبي ال ادج اليئض اددع كلذك دجن امك 2 ايجيردت ءىطبي

 * امامث'

 ةبسن ةدايز ىلا نيعم ىناكس عمتجم ىف ام ةيضرم فورظ ىدؤت دقو

 ٠ دارفالا ءاكذل ونلم عيزوت جتني, مث نمو 2“ لوقعلا فاعض

 ةيدرفلا قورفلا ىف ةرثؤملا لماوعلا
 ةيصخشلا بناوج ىف ضعب نع مهضعب نوفلتخي دارفالا نأ انفرع

 قورفلاو ٠ ايمك افالتخا ةيلاعفنالاو ةيفرعملا ةيلقعلاو ةيمسجلا  ةفلتخلا

 فالخلا لاجمو *٠ ءاملعلا نم دحأ نيب فالخ لاجم تسيلو ةعقاو ةقيقح ةيدرفلا
 ىتلا لماوعلا ىه امو ! رخآلا نع ادحاو دارفالا فلتخي اذامل : وه لؤاستلاو

 لدج ىلا ايدأو ةليوط ةشقاتم نالاؤسلا ناذه راثأ ؟ فالتخالا اهنع أشني

 ناف قورفلا ليلعت ةلكشمل ةيساسألا ةيرظنلا ةيمعالا ىلا ةفناضالابق ٠ رييك

 طبض نمضتت ةلواحم لكف ٠ ةريثك نيدايم ىف ىدملا ةديعب ةيلمع ةيمهأ اهل
 * ومنلا اذه ىف رثؤت ىتلا لماوعلا مهف ىلع دمتعت نأ دبال ىتاسنالا ومنلا

 ٠ ةيدرفلا قورفلا بابسأب قلعتت اضورف ضرتفت ةيوب رتلا جهانملا لكو

 اهنكلو ٠ ةكباشتمو ةريثك اهيلا ةيدؤملا لماوعلاو قورفلا هذه بابسأو

 : () نيلماع ىف نمكت اهفالتخا ىلع

 * ( ىلا للاشتلا تايدحم ) عبارلا لصنلا ىلا مسرا الر



 تالا

 ٠ ةيئارولا لماوعلا 1

 * ةيئيبلا لماوعلا ب

 ريثم ىأل درفلا ةياجتسا ىلع نارثؤت ناتفلتخم ناتوق ةئيبلاو ةثارولاو

 سفنلا ءاملع فلتخيو ٠ ةايحلا فقاوم نم فقوم ىأ ىف ىلخاد وأ ىجراخ

 لماعلل ةبسنلاب نيلماعلا نيذه نم لماع لك ةيمهأ ىدم ىف مهنيب اميف
 * رخآلا

 اهلمحت ىتلا تاثروملاب ددحتت تافصلا نم ةعومجم ةثارولاب دصقيو
 ىونللملا ناويحلا دحتي امدنع تايقبصلا وأ تاموسوركلا نم احوز ©

 نيب ثدحي ىذلا ميظنتلا ساسأ ىلع ةيثارولا تافصلا ددحتتو ٠ ةضيوبلاب.
 لالخةيثارولا تافصلا لقن ىلع تاثروملا لمعتو ٠توجيزلا نيوكت دنع تائروملا

 تاثروملا لمعتو ٠ فلخلل فلسلا نمو ءانبألل ءابالا نم ةيقاعتملا لايجالا

 وأ , ىرذ رآبغ وأ ا ةعشأ ىلا لماحلا ضرعتت امدنع الا ىئيب ريثأت ىأ نود

 ريغ تاميظنت ىلا عجّرت دق ةيمسجلا تاهوشتلا ناو ٠ لدرخلا زاغب ىمسي ام
 تامالع تالاحو ةمازقلاو ٠ ةدئازلا عيصألا .ثالاح روهظك تاثروملا نيب ةيداع

 ٠ ( ةمحولا ) داليملا,

 ةيفارولاتاددحملاب طبترت ىثلا تافصلا نم علصلاو ناولالا ىمع ربتعيو

 ريس 'ناطرسلا عاونأ ضعبو' ركسلا نضرم ربتعي كلذك ٠ سنجلاب ةطبترملا
 كمي ىتلا رومالا نم خللأ نييارش بلصتو , هتعلا تالاح ضعبو « ةيداعلا

 ٠ ةيثارو لماوع ىلا اهعاجرا

 ناعمه < نيدلاولا عم هباشتلا ىنعت ةنارولا نا أطخ مهفي دقو

 تاهاجتالاو لويملاو ةيلاعفنالا تامسلا لك ىف ةصاخو نيدلاولا عم هباشتلا

 ىلا امامت اهعاجرا نكمي دق ةيصخشلا تامسلاو تاداعلاو فطاوعلاو ميقلاو

 ٠ ىئيبلا ريثأتلا

 سيسنارق ريس راشآف ةثارولا رودل ءاملعلا نم ريبك تدع سمحت دقو
 ةثارولا رثآ ةئمعأ ىلا ةيزيلجنالا رسآألا ضعب خيراتل هنسارد ئف نوتلاج

 لجودكم مايلو اهعضو ىتلا ةيضرغلا ةيرظنلا تدكأ امك . ىلقعلا قوفتلا ىف

 كولسلا ل جودكم عجرأ ثيج , كؤلسلا عاونأ عيمح ىق لاعفلا ةثارولا رود ىلع



 وه ام لك ىع ةزيرغلاو « اهب ادوزم ناسنالا دلوي زئارغلا نم ةعومجم ىلا
 امتيح كلذ لجودكم ىدعت لب , ىجولويب لصأ وذو سنجلا دارفأ نيب ماع
 ٠ ملعتملا كولسل ١ ةيئاروب لاقف لايجالا ضعب ىف رهظي ام اكولس ةمث نأ دجو
 ةيئارولا تافالتخالا نأ ىلع نودكؤي ءاملعلا بلغا ناف لاوحالا ىآ ىلعو
 ٠ ىمسجلا نيوكتلا ىف ةيدرفلا قورفلا نع ىلوالا ةجردلاب ةلوئسم

 طبترت ال ىتلا لماوعلا عيمج نمضتيف ةئيبلا موهفل ةيسنلاب امأ
 ةئيبلا ادبت ىأ , ةبصخملا ةضيوبلا نيوكت دعب ريئأتلا يف ادبت ىتلاو تاثروملاب
 دصقي الو ٠ مألا محر لخاد هئوكت ةظحل ذنم نينجلا ىلع ريثأتلا ىف ةيمحرلا
 درجم ىنعت الو « ةيفارغجلا وأ ةيعيبطلا وأ ةيخانملا لماوعلا درجم ةئيبلاب
 تارثؤلا عيمجاضيأةئيبلا ىنعت امناو ءديلولااهل ضرعتي ىتلا ةيفاقثلا لماوعلا

 ( ةيصخم ةضيوب ) اتوجيز هنوك ذنم نينجلا اهل ضرعتي ىتلا ةيجولوكيسلا
 * توملا ىتحو هتايح لاوطو هداليم دعبو

 ٠ درفل | ومن ديدحت ىف ةيدالولا لبق ةئيبلا ةيمهأ ىدم امامت تين دقلو

 ةيقيزيفلا طورشلاو ., ةيدغلا تازارقألاو اهماظنو ةيذغتلا ىف تافالتخالاف

 نا امأ ٠ نيئجلا ومن ىلع !رمتسم اقيمع اريثأت ثدحت دق الثم مالل ىرخألا

 كلذف ٠ ىلوالا ةيئيبلا لماوعلاب امتح رثأتب ىوضعلا نئاكلل ىئانبلا ومنلا
 تاناويحلا لاجم ىف ايبيرجت تثدحا ىتلا تارييغتلا نم ددع هحضو دق

 لتخم ثروم ببسب ؛ لاثملا ليبس ىلع , ةهكافلا ةبايذ ىفف 2 ايندلا
 ثروملا اذه ةئارو عبتت نكمأ دقو ٠ ةرشحلا هذهل ةجودزم ناقيس ومنت

 هنأ دجوف ٠ ةنيعم ةيثيب طورش تحت ثروملا اذه ةيساخ رهظت ملو « لنخملا
 ةجردب ةئفاد ةرارح ةجرد ىف لتخملا ثروملا تاذ تارشحلا عضوت امئيح
 ةبقاعتم تالالس تئشنا اذاو ٠ ومنت ال ةيفابشالا ةلصولا وأ قاسلا ناف ةنيعم

 اذا امأ ٠ ىعيبطلا رهظملا ىلع ةياهنلا ىف لصحتس اهناف طورشلا هذه تحت

 دوسمعي صقنلا ناف دربأ ةرارح تاجرد ىف ومنتل اهتيرذ نم اضعب تكررت

 وع امنا العف هدوجو تبث ىذلا ثروملا ىف صقنلا نا اذع حضويو ٠ روهظلل

 ٠ ةيئيبلا طورشلا ضعب تحت ةئيعم ةقيرطي ومنلل ظقف دادعتسا عقاولا ىف

 ةتباث نوكت داكت ةيئيب لعماوع ىلا محرلا لخاد لافطالا مظعم ضرعتيو

 ا نم كلذ ريغو « ةيذغتلاو طغضلاو ةرارحلا ةجرد لثم « مهنيد
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 وأ ايرتكبلاب ةباصا ىلا نينجلا ضرعتي مل نا اذه , ةيئايميك ةيجولويسق
 ٠ ةيدالو تاهوشت ىلا ىدؤي دق امم تاعامشا وأ عممست

 دوجو نود نيلماعلا نيذه نم لماع ىأ رثال دوجو ال هنان اذع عمو

 ماسه امعالكف ٠ ةيصخشلا بناوجو داعيأ ضعب ىلع رخآلا لماعلا رئأل

 ددحي ال امهنم ايأ ناف , امهنم لكل ةرورفلاو ةيمهالا كلت مغرو ٠ ىرورضو

 , ةدحاو ةجردب كولسلا نه عون ىأ ناددحي ال امهنا امك ٠ هدرفمب كولسل ١
 عضوأ دقو ٠ ةددعتملا كولسلا عاونأ ىلع امهريثأت ىف نايواستي ال امهنأ ىإ

 ىوضعلا ىجولويبلا نيوكتلاو كولسلا نيب ةقالعلا نأ ايجرلويبلا ءاملع
 عفترا املك هناو 2 ام دح ىلا ةتباثو ةرشابم ةقالع ةطيسيلا ةيحلا تانئاكلل
 ْنِب ةرشابملا ةقالعلا تفعض 2 اديقعت كادزاو روطتلا ملس ىف ىحلا نئاكلا

 ضعب دكؤيو * ةئيبلاي ارثأت دادزاو ء ىوضعلا ىجولويبلا نيوكتلاو كولسلا
 قبورضمامهدحأ نأ ىلع ةئيبلاو ةثارولا ىلماع مدقي امدنع هامتالا اذه نثحابلا

 لصاحل ةلاد ىلاتلاب ةيصخشلا وأ ٠ نيلماعلا لعافت جاتن درفلاف ٠ رخآلا

 دحلا ريغتب نيلماعلا نم لماعىأ وأ نيدحلا نم دح ىأ ريغتيو*٠ ةئيبلا * ةئارولا
 ةيصخشف « ةئيب الب وأ ةئارو الب ناسنالا روصت ليحتسيو ٠ رخآلا لماعلا وأ
 بغرنت امدتع انئأ ءاملعل 1 ضعب ىري كلذلو ٠ اعم نيلماعلل ةلاد ىه ناسنالا

 ددحن نأ بجي ةيصخشلا ىلع هريثأت ىف نيلماعلا نم لماع ىأ نع ثدحتلا ىف

 , ةدقعملاو ةكباضشتملاو ةددعتملا بناوجلا تاذ ةيصخشل ا! بناوج نم بناج ىأ

 ؟ ةيجازملا ةيلاعفنالا تامسلا مأ ىفرعملا ىلقعلا مأ « ىمسجلا :بناجلا ىلع

 ٠ رشآلا لماعلا نم نثكا هيلع دكؤيو نيلماعلا دخأ ءاملعلا ضعب غمامضشيو

 «لجودكامو نوتلاج سيسنارف ريس  اقباس انرشأ امك ةثارولا قيرف“ نيب نمو
 ىزعي نأ: نكمب درفلا ةيصخش راشعأ ةعست ىلاوح نأب ىدان ىذلا لكيمراكو

 ٠ ىئيبلا ريثأتلا. جاتن وه ىقابلا رشعلا ناو ىثاوولا ريثأتلا

 ىناسنالا كولسلا ملعتنا تايرظن باحصأو ملعتلا سفن ءاملع عجريو

 رود ديكأتي نييكولسلا كار نوسطاو نوج ىدان دقف ٠ ىئيبلا ريثأتلا يلا

 ٠ املعتم اكولس ىشرملا كولسلا ربتعاو « درفلا ةيصخش ليكشت ىف ةئيبلا

 مدعو تابثلا ةفص“ هل كولس كانه سيل هنا ةذكه لوقث نأ عيطتسك

 نأ نؤري ايجولويبلا ءاملعف. ٠ رييغتلا) ليدعتلل لباق نخآو ريغتلا ىلع ٌةردقلا



0 - 

 رصاق اذه ناو ليدعت ىأل ةلباق ريغو « ةيئادو ه» ةتباث ةيثارولا صئاصخلا

 ضعب نأب ىئيبلا هاجتالا باحصا دكؤي امنيب ٠ بستكملا كولسلا عاونأ ىلع
 عاونأ عب ناو , نيعم ضرمل دادعتسالاك ريغتلل ةلباق ةيئارولا صئاصخلا
 ضعبو ةيستكملا تاردقلا ضعبف ٠ ليدعتلل لباق ريغ ملعتملا كولسل ا
 ةيجولويبلا مفاودلا نم ىوقأ نوكت دق ةيعامتجالا عفاودلا ٠ ةيوناثلا عفاودلا

 ٠ ةيرطفلا
 ىثارولا لماعلا ريثات ديكاتو تايثا تلواح ىتلا تاساردلا نيب نمو

 ىق ىلقعلا قوفتلا اهيف تبثأ ىتلا ( 1815 ) ةنس « نوتلاج » تاسارد

 (1551/)« رجنزلوعو ناميرفو ناموين » لصوت امك ٠ ةيزيلجنالا رسألا ضعب
 جوز 1١ « ةلئامتملا مثاوتلا نم جوز 5 ىلع مهتسارد ىف ةهباشم جئاتن ىلا
 ةيصخشلابناوج ىلع بصني مهتسارد مامتها ناكو ٠ ةلثامتملا ريغ مئاوتلا نم
 «ةيصخشلا تامسلاو . ءاكذلا وأ ةيلقعلا تاردقلاو  ىمسجلا بناجلا : ثالثلا

 ىلا لقي مث ىمسجلا ومئلا ىف ادج حضاو ةئثارولا ريثأت نأ ىلا اولصون دقو
 مهنال كلذو ٠ ةيصخشلا تامس ىف مدعني داكيو ءاكذلا تايوتسم ىف امدح

 ةحضاو تناك ةلثامتملا ريغو ةلئثامتملا مئاوتلا نيب هياشتلا ةجرد نأ ىلا اولصوت

 لقاأتناكو: ىمسجلا ومئلابةصاخلا رهاظملانم كلذ ريغو ىندبلا مجحلاىف امامت
 ةحرد نم ريكا ناك ءاكذلا تايوتسم ىف هباشتلا نأو , ءاكذلا تايوتسم ىف

 هياشتلا ةجرد نأ ىلا اولصوت مهنال كلذو ٠ ةيصخشلا تامس ىف هباشتلا
 ريغو ىندبلا مجحلا ىف امامت ةحضاو تناك ةلئامتملا ريغو ةلئامتملا مئاوتلا نيب
 , ءاكذلا تايوتسم ىف لقأ تناكو ؛ ىمسجلا ومئنلاب ةصاخلا رهاظملا نم كلذ
 تامس ىف هباشتلا ةجرد نم ربكأ ناك ءاكذلا تايوتسم ىف هباشتلا نأو
 ٠ ةيصخشلا

 ةيلقعلا تاردقلا نأ ىلا (1901) « ليربو كنزيا ١» ثاحبأ تلصوت امك

 ٠ ةئارولا رثأب ددحتت ةيصخشلا تامسو

 نيب طابترالا تالماعمب تمتعا تاساردلا نم ةريبك ةعومجم دج ون امك

 ثاجردو مئاوتلا نم تاتيع ىلع تدرجأ نأب « ىثارولا هباشتلا ةحردو ءاكذلا

 لمابم طيسو نا امعيمج تاساردلا هذه تدكآ دقو ٠ ةيارقلا نم ةفلتحم

 كفاك امتيب ءربا8 ةردق اعم اوبر نيذلا ةلئامتلا مئاوتلا ءاكذ نيب طايترالا
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 ءرا1 هردق اعم اوبر نيرذلا ءابرقالا ريغ ءاكذ نيب طابترالا تالماعم طيسو.

 * ىثارولا لماعلا ريثأت ىلا ريشي امم

 ةفلتخملا تافصلل ايلعلا تايوتسملا ددحت ةثارولا نأ نوري اذهب مهو

 ىف اهنأش ةيسانملا ةئيبلا هيدل ترفوت ول درفلا اهيلا لصي نأ نكمي ىتلا
 ٠ اهومنل ةيسانملا ةئيبلا دجت ىتلا ةديجلا روذبلا نأش كلذ

 ىنبتلا تويم ىق اوبر لافطا ىلع تاساردلا نه ةعومجم تماق دقو

 درف 1٠١ ىلع تماق ىتلا تاساردلا ىدحا ىفو ٠ ءىجالملاو تاسسؤللاو

 ماقو ٠ ةيلصالا يهتويب ريغ تويب ىف اوأشن , اماع ١8 قوف مهرامعأ عقت
 اودجوف 2 مهتايح ىف نونبتملا لافطالا حجتي ىدم ىأ ىلا ةفرعم فدهب ثحبلا
 نأو « نيحجان ريغ مهنم /٠؟ ثنأو « امامت نوحجان دارفالا ءالؤه نم لال نإ

 حاجن نع امامت فلتخت ال ةجيتنلا هذه نأو ٠ نيفرحتم وأ نيحناج مهنم .2٠

 ٠ ةيلصالا مهتويب ىف ثوبري نيدذلا دارفالا

 « نيئبتملا ءاثبالا نم لفط ٠٠١ ىلع ةساردب « ىهيل » ةتحابلا تماقو

 ٠ روهش 1 نس ىلا اولصي نأ لبق ةليدبلا رسألاب نوعدوي لافطالا ناكو
 فدهت ةثحابلا تناكو ٠ عاديالا اذه نم تاونس ه0 دعب ةساردلا تيرجأو

 لماعم نأ رهظ ثيح ةئارولا لماع ديكأت ىلا تلصوتف ةئيبلا رثأ تايثا ىلا

 رسألا ىف ةيقيقحلا مهتاهمأ ءاكذو 2 ةنراقملا ةعومجملا لافطا ءاكذ طابترا.

 ءاكذو نيئبتملا لافطالا ءاكذ نيب طابترالا لماعم نأو ءر" ىلاوح ةيعيبطلا

 ٠*را/6 هردق تاليدبلا تاهمالا

 النفط ١54 ىلع ةيعبتتلا « زلكسو كادوكس ه» ةسارد تماق لثلابو

 اتبش نا ادارآو ٠ ةليدب رسأ ىف اوعضوو « داليملا دعب مهتاهمأ نع اولصف

 ٍتالماعم نأ ولو / ىئارولا لماعلا ريثأت ىلا امهجئاتن تراشأف ىئيبلا لماعلا

 ٠ ةريبك ةجردب ةضفخنم تناك اهيلا الصوت ىتلا طايترالا

 (19378 ) « لشتمو رجتزلوهو ناميرف » اهارجأ ىرخأ ةسارد ىفو

 ىف مهنولثامي لافطا اهب رسأ ىف نينبتم الفط 5١٠ ىلع وغاكيش ةعماج ىف
 هردق ىتبتلاب ةوخالا ءاكذ نيب ظطايترا لماعم ىلا اولصوتف سنجلاو رامعألا

 ءرو هردق نيبقيقحلا ةوخالا ءاكذ نيب طابترالا لماعم ناك اةمتنب ءرالال
 ٠ ةئيملا رثآ وأ ةئارولا رثآ نه اك معذب دق امم
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 ىوستسلل ,بسح ةعومجم لك ءاكذ ةيسن طسوتم اوسرد مدنعو
 .ب لافطالا ءاكذ نأ اودجو . اهيف نوشيعي ىتلا ةرسالل ىداصتقالا ىعامتجالا
 عفترملا ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسسملا تاذ تويبلا ىف  ادرق ١١5 مهددعو
 ب ادرف ١87 ممددعو  لافطالا ءاكذ طسوتم تاك امنيب ٠ 1١٠ر8 هردق

 تايوتسم ىف لافطالا ءاكذ طسوتم ناكو 981ر5 هردق ةطسوتم رسأ ىف

 لماعم ناأكو * 88رق الفط ١ مهددعو ايند ةيداصتقا ةيعامتجا

 * رم ءاكذلا ةبسنو ىفاقثلا ىوتسملا نيب طابترالا

 ءاكذ ىلع ةيدلاولا تاهاجتالا رثأ ىلع تاساردلا نم“ ةعومجم تماقو

 تلصوتف * « جنبو « جاتنوسو « نيوذلابو ٠ نرويثتو » ةسارد اهنم لافطألا

 فطاعتلا  ةيئاودعلا  ةيلاكتالا : ةيصخشلا تامس نأ ىلإ نروبننو ةسارد

 ةبسنلاب اهحومطو ةيبرتلا ىف اهبيلاسأو مالا صئاصخب الاد اطابترا طيترت
 ومتلا ىف دادزي راغصلا لافطالا ءاكذ نأ ىلا اولصوت امك  هئاكذو لفطلل

 ضفار وأ ىطلست وج ىف هنع مارتحالاو مهافتلا هدوسي ىذلا ىرسألا وجلا ىف

 هتاهمالا عجشت نيح عفتري لافطالا ءاكذ ناو « ةيامحلا دئاز وأ حماستلا هئاز وأ

 ٠ ىلوالا همايا ذنم لفطلا لالفتسا

 ىئادتبالا سماخلا فصلاب تنيو دلو 6٠ ىلع « جنب » ةسارد تناك امك

 ةيناكملا ةردقلا ىق عفترم رخالا ضعبلاو ةيظفللا ةردقلا ىف مفتره مهضعب

 تاهاجتا ثحب ةساردلا فده ناكو ٠ ةيددعلا مهتردق ىف نوعفترم نورخآلاو

 لعافتلا نأ جنب تدجوف ٠ مهتاردقب اهتقالعو لافطالا ةئشنت وحن تاهمألا

 ةئيبلا عم لعافتلا ناو * ةيظفللا ةردقلا ومنو ةدايز ىلا ىدؤي لفطلاو مألا نيب

 ,ىلع ةردقلا ىهو ةيناكملا ةردقلا عافترا ىلا ىدؤي تالالاو ددعلاو ةيعيبطلا

 لفطلا . عيجشتو لالقتسالا ىلع بيردتلا نأو ٠ ناكلا ىف ةكردلا روصت

 - ةهبك ةجردب ةيددعلا ةردقلا روهظ ىلا ىدؤي ةنيعم لامعأب مايقلا ىلع
 نم ةيباسحلا تايلمعلاو دادعألا عم رسو ةلوهس لماعتلا ىلع ةردقلا ىهو

 * ةيسقو برضو حرطو عمج

 ضعب نيب ةديطولا ةقالعلا تبثتل تاساردلا نم ديدعلا تماق دقو

 لزيج » لثم ضعبلا طبرق . ةيصخشلا تامسو ءاكذلاو ةيئيبلا لماوعلا

 , ىوتسملا نيب  ةيئادتبالا ةسردملا لبق ام لافطا ىلع امهتسارد ىق « درولو
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 ةءداصتقالاةيعامتجالا تائيبلا لافطأق ٠ ةيوفللا ةردقلاو ىداصتقالا ىعامتجالا
 ضعبلا ماقأ امك ٠ ايندلا تائيبلا لافطأ نم ىوقأو عرسأ نوملكتي ايلعل+
 ةيث نأ ىلا « رامنكمو نوسوط ٠ لصوتف ءاكذلاو نيدلاولا نهم نيب ةقالعلا
 حدي دع ناسارد تدرجأ دقو ٠ مهئاكذ بسن ىف ةفلتخملا نيملا ءاتبأ نيب اقورخ

 دوجو نم مغرلا ىلع ٠ ديوسلاو ارتلجناو اسنرف نم لك ىف كلذ دكؤت
 نهملاضعب ءانبأ نم ةيدرفلا تالاحلا ضعب نأو نهملا تائف نيب رييك لخادت

 ددصلا اذه ىف هركذ نكمي امو ٠ مهئاكذ ىف ىفرأ نيم ءانبأ ىلع نوزيمتي
 كلذ لتثمتيو ٠ ةئضعتلل افورظ مهئانبأل نوثيهي ايلعلا نهملا باحصأ نأ وح
 ٠ ميلعتلا وحن ةيباجيالا تاجنالاو ىظفللا لوصحملا ةداير ىف

 ءابآلا هاقلت ىذلا ىمسرلا ميلعتلا ىونسم نيب نيساردلا ىضعب طبر امك
 ٠ تاوئس ه نيس دعب ةصاخ ةفصب عفنرم طكابترالا نآو . مهئانبأ ءاكذ نيبو

 تالئاعلا نأو ٠ لافطالا ءاكذ ىف رثؤت دق نيدلاولا رامعا نا ضعبلا ىري امك
 تايوتسمب ةقالع وذ ةرسالا لافطا ددعو . اهدا رفأ ددعو ةريغصلاو ةريبكلا

 ٠ ءاكذلا ىف ةيدرفلا قورفلا

 « رليوه» و ( 94١؟9) « ثيمس » لاثمأ نينحابلا ضعب لصوت امك

 كثدحت ةنيعم ةينكس ةقطنم ىف نسحتت ىتلا ةيميلعتلا صرفلا نأ ىلا ( 165 )
 ريثأت هل ةساردلا عون دنا « نيسوحه » دكأ امك ٠ لافطالا ءاكذ ىف انسحت
 سرددم ىدحاي' ثلاثلا فصلاب القط ال1" ءاكذ ربتخأ ثيح ءاكذلا ومن ىلع
 ةنيع امسقم تاوئس ٠١ دعب ءاكذلا تارابتخا قيبطت داعأ مث , ديوسلا
 اهنكلو ةيوناثلا ةسردملاب تقحتلا مهنم ةعومجم : نيتعومجم ىلا هتسارد
 , ةطقن؟ر١ هردق طسوتمب اهئاكذ ةبسنىف ةدايزلا تناكو . اهنم جرخنت مل
 ةبسن نا دجو ةعماجلاب تقحتلاو ةيونانلا اهتسارد تينأ ىرخأ ةعوبجمو

 ٠ ةطقن ١١ر٠-+ هردق طسوتمب تداز اهئاكذ

 ىف فيرلا ءانبأ ىلع نوقوفتي ةنيدملا ءانبأ نأ نيثحابلا ضعب دجو دقو
 « جربمش» لئم ب سفنلا ءاملع ضعب نأ ولو ٠ ءاكذلا تارابتخا ىلع مهئادإ

 ىتلاتادرفملا ىف فيرلا لافطا ىلع نوزيمتي ندملا لافطا نأ نوري )1555( 

 ةحضاو ةروصب قورفلا رهظت ملو ٠ ةئيدملاب ءايشأ نع تامؤلعم نمضتت
 نيفلختم ريغفيرلالافطانأ دجو ٠ ةيظفللا ريغ تارابتخالل ةبسنلاب امهنيب
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 ىتلا رهملاو سرفلا رابتخاو ةعطقتملا روصلا زاغلا تارابتخا ىف اوقوفت لب , لاكشالا تاحول تارايتخاو سكوف تايعكم ىلع ءادالا ىف ةئيدملا لافطأ نع
 اريثات رئؤي ةيرقلل ىفاقتلا نامرحلا فورظ نأ ولو ٠ ةيرقلا ةايح لوح رودن
 * ءانبالا ءاكذ ىف اغلاب

 ةيفاقثلاتارثؤملا نع ةديعبلا ةيرشبلا تاعامجلا ىفاقثلا نآمرحلاب رثأتيو
 هبش تاعامجلاو ٠ ةيلبجلا ىرقلا تاكسو 2 ىريكلا راهنالا ىحالم لم

 حضتيو ٠ تاباغلا ىفو نارمعلا نع اديعب اودلو نيذلا لافطالا اضأو ةيئادبلا

 ناتلفطلاو. اسنرف ناباغ ىدحا ىف 19/39 ةئس دجو ىذلا نوريفا لفط ىف اذه

 ىنذلا ريسوع رابسآاك لفطلاو ٠ روبانديم ةنيدم برق اتدجو ناتللا ناتيدنهلا
 هتايح لاوط اناسنا ري مل ىذلاو ء ةنس /)١ ةدمل ىادرفنا نجس سيبح لظ

 تالاحلا هذه عيمجو ٠ ضرالا لفسأ نم ةوجف لالخ نم هلصي هماعط ناكو

 ةيؤر نمةطيسبلاةيسحلا تايلمعلا نأ ىتح عمتجملا عم قفاوتت نأ عطنست مل
 تاهوشتلاةرهاظب ةرهاظلا هذه برقأ امو ٠ امامت مهيدل ةفلتخم تناك كارداو

 ةينيوكت تسيلو ةيئيب تاهوشتل اهناو . ةدالولا ءانثأ ةمجمجلا بيصت ىتلا

 ةدالولا دنع ةجسنالا نيجسكوأ صقن ىف لثمتت ىتلاو ةدالولا تاباصا لثم

 ريقاقعلاوةيذغتلل نأف اضيأو ٠ ىلقعلا فعضلا تالاحو تاباصا ىلا ىدؤي امب

 ةيشغأ ددهب ىذلا ىئاحسلا باهتلالاو ةئيبخلاو ةنمزلا ايمينالا لثم ضرملاو

 ٠ درفلل ىلقعلا بئاجلا ىلع اريثأت عملا

 دوجو ةلماك اهتفيظوب مايقلا ىف اهدعاسي ةيئيب تاريثأت هذه لك

 انايحاودبيو « ماهلا ريثأتلا تاذ ةئيبلا نا انايحأ ودبي دقف - قبسملا دادعتسالا

 ايهدحال دوجو ال هنا ةقيقحلا نكلو ء ىسيئرلا ريثآتلا تاذ ةثارولا نا ىرخأآ

 نوكي دق ةثارولا رثآ نأو ٠ الماك العافت نالعافتم امهناو رخآلل دوحو نود

 بناجلا ىف هنع ىلقعلا بناجلا ىف هنع ىمسجلا بناجلا ىف اروهظ رثكأ
 بناجلا ىف اروهظ رثكا وهف ةئيبلا رثأ امأ ٠ ةيصخشلل ىعامتجالاو ىلاعفنالا

 ٠ ىمسجلا بئاجلا ىف هنع ىلقعلا بناجلا ىف هنع ىعامتجالاو ىلاعفنالا



 ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ىوبرتلا سفنلا ملع . حلاص ىكز دمحأ 1١
 ٠ ا91/1 , ةيرصملا

 ةيجولوكيس : ( نيرحآو ىريخ ديسلا : ةمجرت ) ىلوف . ىزاتسنا  ؟
 ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا : ةرهاقلا ٠ تاعامجلاو دارفآلا نيب قورفلا

 ٠ 9ه1١9 ٠ رشنلاو

 ةبتكم: ةرهاقلا ٠ ىوبرتلاو ىسفنلا سايقلاو مبوقتلا : بيرغلا ةيزمر  '؟
 ١91/٠ ٠ , ةيرصملا اولجنألا

 ,ةفاعثلا راد : ةرهاقلا ٠ ءاكذلا ىف ةيدرغلا قورفلا : ىرضخلا ناميلس 1

 ٠ ا

 ولجنالا ةيتكم : ةرهاقلا* ىسفنلا ميوقتكا : بطحوبأ داؤف ٠ نامثع ديس - ه.
 ٠ 1985 , ةيرصملا

 ناديه ىف اهتلالدو تاردقلا ىف ةيدرفلا قورفلا : ىصوقلا زيزعلا دبع ل"

 ٠ 1966 سرام ٠ ةيدوتلا ةفيحص ٠ ةيموقلا ةسايسلا

 ةضهنلا ةبتكم : ةرهافلا * ىنهلاو ىوبرتلا هيجوتلا : انه دومحم ةيطع ال

 » 1565 , ةيرملا

 ٠ ىرشبلا لقعلا سايقو ىئاصحالا سفنلا ملع : ديسلا ىهبلا داؤف 4

 ٠ ا9١ال١ , ىبرسلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ءرهاقتلا ٠ ةيلقعلا تاردقلا : بطح وبأ داؤق

56 . 

 توحبلا ٠ ( ىدهملا دمحأ ٠ ماقف ىدشر : ةمجرت ) وتوأ ؛ جربنيالكا ٠

 :ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيرصئعلا قورفلا ىف ةيجولوكيسلا
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 رتلا ةرازو : ةرماقلا * نقوفتملا ةيلطلا ثحب : تقأر ميسن دمحم 5

 * اأؤول١6 . ميلعنلاو

 ةيب

 ٠ ةيدرفلا قورفلا ةيجولوكيس : ديمحلا دبع رباج ٠ خيشلا فسوي
 1١934 . ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم : ةرعاقلا

 ةضهنلا ةيتكم : ةرهاقلا ٠ ىعانصلا سفنلا ملع : ىتاجن نامثع دمحم 1
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ىشع ثلاثلا لصفلا
 يا ١

- 

 ةيصخسشلا ةعيبط

 قا دحا عيطتسب ال نكلو , ةيصخصلا ىع ام فرعي درف لك نأ ودبي
 ديدحت لواحت ىتلا تافيرعتلا نم ديدملا دجوي كلذل ةجيتنو , ةقدب اهفصي
 ٠ ( 1951 « تروبلوأ *ج ) ةيصخشلا ةيهام

 نع ةميرس ةرظن ىقلن نأ نكمي , ةيصخشلل فيرعت ءاطعا ةلواحبم. لبق
 هتاربخ :ىراقلا لمأت اذاف ٠ ةماعلا ةيمويلا انتايح ىف حلطصملا اذه لوادت ةيفيك
 رخآو , ةيوفق ةيصخش وذ نالف » : لثم تارابع فرعي هنأ كش لف « ةصاخشلا
 ةداع تارييعت ىعو . « غلا ٠٠٠ ةيصخش هل سيل وأ ٠٠ ةفيعض ةيصخش وذ

 ريسلا ةميق لوح تاريبعتلا منه زكرمتتو ٠ ةيمويلا انتايح ىف اهعمسن ام
 درفلا اذه زربي ام ىأ ٠٠ نيرخآلا ىلع هريثأت ىدم ىأ ٠ صخشلل ىعامتجالا
 ٠ نيرخآلا عم هتالماعت ىف

 عمو < ةيصخسشلا ةساردل نوهجتي نيح كولسلا ءاملع نأ نأ دجن اننآ الا
 « دارفالا دنع ةيعامتجالا تاريثملا ةميق لوح مهدوهج نم ريثكلا نوسركي مهنأ

 نم ريتكب رثكا نمضتت ةيصخشلا ةسارد نأ ىلع مهنيب اميف نوققتي مهنأ الا
 كلذ ىلا ريشيو ٠ اهتيمعأ تناك امهم ةيعامتجالا تاريثملا هنع ةميق رابتعا

 ةيصخشلا ريتعن نأ اتيلع بجي » هلوقب ( ١60 ص 1١973 ) « نوساراس ه

 ٠ « ىفارتنا نايك وأ يقيقح نايك رثكا براجت لقحك

 فلتخت تناك ناو ىتلا ةيصخشلا تافيرعت ضعبل ضرعن ىلي اميفو
 ةيصخشلا ةيجولوكيس سراد ىلع ديفملا نم هنآ الا , ةنيعم تاعاجتاو ىحانم يف
 «ةيصخشلا نع انفيرعت هل ليزن نأ لبق تاماجتالاو ىحانملا هذه ضعبب ملي نأ



 تك ون

 : نوسطاو نوج

 زولسلا ىلع ةيصخشلل هفيرعت ىف دكؤي ٠ ةيكولسلا ةيرظنلا سسؤم

 عومجم ىه ةيصخشلا » : نأ ررقيف 2, ىناسنالا نئاكلل ىرعاظلا وأ ىئلعلا

 ةيفاك ةرتفل كولسلل ةيلعفلا ةظحالملا قيرط نع اهفاضتكا نكمي يتلا ةطشنالا

 ىرسخأ تاملكبو :# اهي قوثؤم تامولعه ىطعت ىكل كلذو . ناكمالا ردقي

 ةسارد ىف انتقيرط نأ امك انناداع ةمظنأل ىئاهنلا جاتنلا ىه ةيصخشلا

 , نوسطاو ) « ٠ رارمتساب ةددجتملا درفلا تاطاسشن نم اءزج لوانتت ةيصخشلا

 ع(

 ثيدحلا ىصعلا .ىف ةيكولسلا ةسردملا 'ءاملع نم اريثك نأ ركذلاب ريدجلاو

 هنآ الا , نثاكلا لخاد ثدحت ىتلا تايلمعلل هداعبتسا ىف نوسطاو نوكراشي

 ةيصخسشلا نأ ىلع هديكات ىف حايترالا مدع مهيلع ودبي
 ةطضنالا عومجم ىم

 ٠ ةئنيعم قرطب ةفاضالل 'ةلباق كلذب ةيكولسلا تايلمعلا نأكو

 : تروبلوا نودروح

 هةيصخشلا » ىكيسالكلا ةباتك ىف تروبلوأ دجن ٠ نوسطاو ضيقن ىلع
 هلا » لوقي ذا ٠٠ هفيرعت زكرم ىع ةيلخادلا تايلمعلا لمج دق )١351(

 ةمظنألا كلت نم درفلا لخاد ىكيمانيدلا ميظنتلا كلذ ىه ةيصخشلا

 هقو / « هتلئيب فورظ عم ةدرفتملا هتاقفاوت ددحت ىتلا ةيجولويسفوكيسلا

 .ثيح اعساو اموهقم «* ترويلوال ةبسنلاب ٠ ةينجولويسفوكيسلا ةيظنالا "تناك

 نوك موهفملا اذه نمو ٠ فطاوعلاو لويملاو تاهاجتالاو تاداعلا نيضت

 ٠ اهنع ثيدحلا ىتايس ىتلا ٠ تامسلاب ةفورعملا هتيرظن ثروبلوأ

 : ديورف دنومجيس

 ةيصخشلل نيعم زاهج .وأ نيعم ىلقع .نيوكت ءوض ىف ةيصخشلا رسفي
 تاقالع نم اهتيب ىرجي امو . ىلعألا انالا م انألا , وهلا : بِئاوج ثالث نمضتي

 ليلحتل ىف هيورف ةيرظن دكؤتو ٠ اهنيب قفاوتلا وأ عارصلا ىلع موقت ةلدابتم
 «©و . ةيصخسشلا نورك ىلع ةاونطلا يف ةركبملا تاربخلا رئأ ىلع ىسفنلا

 ٠ ةيصخشلا هيجوت يف ةيروعشاللا تاريخلا رو
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 : لتاك دنوميار

 هلمفيس اي قبدتناب حسي ىذلا ماظنلا كلذ ىع ةيصخسشلا نأ ىلا ريشي
 هع[: , لتاك ) ةيفخلاو ةيرعاظلا « درغلا كول كءابنأ عيمج لوانتت ةيصخشلا ناف ىلاتلابو ٠ نيمم فقوم ىف ىمدآلا نئاكلا

 : هئاليلكام ديفي

 : 9961 ٠ دئاليلكام ) ام صخسشل ةيكولسلا طامنالا عيمج نم قتسشم ىرظن ريسفت وأ ليوأت الا ع ام ةيصخشلا ناف كلذ ىلعو ةئيعم ةينمز ةظحلا دنع ىئاصخالا ملاملا اهيطمي نأ نكمي ىتلاو اهليصافتو اهقثاقد عيمج ىف 2ام ضصخدتل ةيكولسسلا طامنالل روصت وأ موهفم بسنا ةيصخشلا ربتعي
 ٠ ةيكولسلا طامنألا ةظحالم نم قتمشم ىرظن لكيم وأ ءانب اهنكلو ٠ كولسلل ةفدارم تسيل ةيصخشلا نإ ىنه كاليلكام فيرعت ىف ةيوهوجلا ةركفلاو + ( 6
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 ايئارجا افيرعت ىتبتن نأ نكمي « رابتعالا ىف تافيرعتلا هذه انعضو لذاو

 . ىسقن ىتف حلطصم ١ (  يع ١9353 ٠ « به د ررقي امك  كولسلاف »
 وأ م ١ ساسألا وه كولسلا 58 ةماع ةنصب لظح الملا طاضتلا ىف عيضتي

 كولسلل ةيساسالا صئاصخلا نمو * « سفنلا ملعل ةيقيقحلا ةدعاقلا
 : ىئاسنالا

 اتمامتها انلوح اذا كلذو ؛ رخآ درفل اريثم عبصي درفلا كولس نأ (1)
 ٠ ةعم لعافتن ىذلا رخآلا صخشلل

 ماكحا قلطيو كردي هنأ وع اسنالا يف ةيساسألا ةمسلا نأ (ب)

 ةريثم لعفلاب عبصي هكولس نأ ىأ + هكولس لوح تارارق عنصيو
 ٠ دنع ىتعم هل

 ةيصخشلل ىئارجا فيرعتب دخان نأ انئكمي « تارابتعالا هذه هوض ىفو
 : ىلاتلا وحنلا ىلع



 ها

 لبامنأل ادتظحالم ىلع ءانب ء ام ىصخشل هيسنن يضارتفا ماظن ةيصخشلا
 كولسلا حيضوتل انتلواحم ىف ةصاخ هضرتفن ىذلا ماظنلا كلذ ىهو < هكولس

 اذه لخادب ثدحت ىتلا تايلمعلاو ٠ نيرخآلاو درفلا نب ىئعملاو ةلالدلا ىذ

 ىف هبيلاسآو درقلا صئاصخ ماظن ىنعي حلطصم اذكه ةيصخشلاو ٠ هرفلا

 ٠ هي طيحملا طسولا فورظ هاجت ةدرفتملا هتاقفاوت ددحت ىتلا ةايحلا

 ءارآ سكع ٠ ةيصخشلا نأ ىلا ريشي اذع آنفيرعت نأ ركذلاب ويدجلاو

 ريسفت وأ دقعم ءاتب ىه لب « كولسلل ةقدارم تسيل , نييجولوكيسلا ضعب
 ٠ ةيكولسلا تاظحالمللا نم الصأ قتشم ىرَظَن

 عيمج مهفت ءيبع مهدحو سفنلا ءاملع لمحي ال اذه انفيرعت نآ امك

 عيمج مهعم نماضتي لب , ىمدآلا نئاكلا اهردصي ىتلا ةيكولسلا طامنالا
 ملت نأ بجي اتنأ ىأ ٠ ىناسنالا كولسلا عم نولماعتي نيذلا ييئاضخالا

 مهفت ىلا لصن ىكل كلذو « ةيصخشلا لقح ىف نيلماعلا تادوهجم عيمجب

 ملعو «٠ ىعامتجالا سفنلا ملع لوح نكرمتت تادوهجملا هذه ٠ قمعاو لضفأ

 ايجولوب رثنالاو ىجولويسفلاو ٠ ىجولويبلا سفنلا ملعو « ىبيرجتلا سفنلا
 هيف كش ال امم نيدايملا هذه لك ٠ ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مولعلاو ةيفاقثلا

 ىسراد ىلع بجي ىلاتلابو , ةيصخسشتلا ةعيبط مهف ىف اهب دتعي !ءاوضا ىقلتس
 ةيصخشلاةقيقح ىلع فوقولا اوعيطتسي ىتح .نيدايملا هذهب مامتهالا ةيصخشلا

 ٠ ةيناسلالا



 - 7ا/

 م 5 دقإ .تايرظن

 ديدحت لواحت ةددعتم تاريسفت ةيصخشلا ةسارد ناديم ىف يشي

 فلتخت وأ قفنت « ةنيعم ةيرظن تاقلطنمو تاروصت ءوض ىف ةيم شلا ةعيبط

 ضعبل ضرعت ىلي اميفو ٠ رخآي ىأ لكشبو ىرخأب وأ ةجردب اهضعب عب
 ةيرظن + تاذلا ةيرظن « ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن : ةيساسألا تايرظنلا هذه

 ٠ تامسلا

 ىمقتلا ليلحتلا ةيرلن الوأ
 ,ظعأ نم ٠ يسفنلا ليلحتلا ةسردم سسؤم < «ديورف دنومجيس هاري

 اهراوغأزعو ةيناسنالا ةيصخسلا ةقيقح نع ماثللا اوطامأ نيذلا سفنلا ءاملع

 .نيدايملا نم ريثك ىف اراشتنا تنقل اميهافم ديورف مدقو - ةنيفدلاو ةقيمعلا
 كولسلا تايعفاد نع فسكت ةيمانيد ةيرظن ىعو ٠ عراشلا لجر دنع ىنح
 ٠ درفلا لخاد ةلعافتملا هاوقو ىناسنالا

 : روعشاللا

 ةيلقعلا ةايحلا عطس طقف لثمي ( روعشلا ) ىعاولا لقعلا نأ ديورف ررقي
 قاطن جرا ىرجت ةيلقعلا تايلمعلا نم ربكالا ءزجلا نأو ٠ ناسنالل ةيلكلا

 نوكت ام امئاد ةنيعم ةظحل ىأ ىف ىعولا تايوتحم نأ نم مغرلابو ٠ ىعولا
 ريثم قيرط نع اعراضحتسا نكمي روصلاو راكفالا نم ريثكلا تاف , ةدودحم

 ناسنالا كولس نم اريبك زج نأ ةيكينيلكالا هئاحبأل ةجيتن ريشيو ٠ بسانم

 عاو ديغ نوكي ال درقلا نآو « اهيعي ال ةيلقع تايلمع قيرط نع اهجوم وكي.

 مواقي ٠ :وعشلا لبق ام تايلمعل ةبسنلاب ضيقنلا ىلع ٠ هنكلو تايلسلا ءذهب
 ٠ اهل ايعاو وأ اكردم حبصي نأ ىف

 ٠ روعشلا ىلا اهسقنب عقدت ىكل امئاد ىعستو روعشاللا .تايلمع دهتجنو
 ىقبت نأ لواحت ةيصخشلا ىف ىرخأ ىوق قيرط نع مواقي عفدلا اذع نكلر
 هنأ يع ىلخاد عارمب ثاسنالا رعشي ام ايلاغو ٠ ةيروعش ال تايلمعلا هله

 ٠ هبابسأ مهفت ىف لصفي ام اريثك



 كك

 : ةيصخضشلل ةيعرفلا ةمظنألا

 وا عارصلا ديكات ىلا هب ةيصخشلل ىكيئانيدلا ديورف موهنم ىدا دقل
 ةيلقبلا تايلمعلا موهقم نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ةيصخشلا ىوق نيب ةموافللا
 ادبتمت رئكأ ةرظن نوك هنأ الا « ديورف ةيرظن ىف ايرموج ىقب ةيروعشاللا
 امروصت نكمي :ةيصخشلاف ٠ ةيصخشلا ءانبب ىمسي ام وأ , ةيلقعلا ةايحلل
 : ىع ةيعرف ةمظنا ثالث رالا ىف

 1 وهلا

 200 انالا

 8102102: 2260 ىلعالا انالا

 ةيصخشلل ةيلكلا ةروصلا ىلع ءوضلا ىقلن ىكل ةمظنألا هذهل ضرعنو
 : ديورف انل اهروص املك

 هلك لفطلا نأ ىسفتلا ليلختلا ىئاصخا! لوقي نأ فولألا نم : وهلا

 دعب انوكتي مل ةيمعخشلا ىف نيرخآلا نيماظنلا نأ عيضويل كلذو « وهلا ه

 لفطلا اهب رميس ىتلا تاربخلا ىلع انسب انوكتي ىلعألا انالاو انألا نأ ىأ

 ىلدالا لحارملا كنم نهظي , كلذ ,نم ضيقنلا يلعف « وهلا امأ ٠ دعب اميف
 ةيجواويبلا صاوخلا ىف وأ ىصخسشلا نيوكتلا ىف روئج هل نوكت ىأ « ةلوفطلل
 ٠ ىناسنالا ىحلا نئاكلل

 تاباتك مظعم يف زئارغلاب ىمست ةديدع ةيرطف عفاود ىلع وهلا ىوتحي
 ىلع فرعت ديورف نأ نم مغرلا ىلعو ٠ اهريغو شطعلاو عوجلا لثم « ديورع
 نينئايهمامتعا ردقب ةيمها اهيلوي مل هنأ الا ٠ ةيرطفلا عفإودلا ىف عونتلا اذه
 ةيمغألا نم ريبك بلاج ىلع امضربتعأ ثيح « ناودملاو سنجلا : امهو امهنم
 ةيكيتيلكالا هتاسارد قيرط نع امهب هذخآ ررب دقلو ٠ ةيصخشلا ءانب ىف

 تاطابحالل ةضرع ىرخأ عفاود ىأ نم رثكا نيعفادلا نيذه نأ هل تنابأ ىتلا

 عمتجملاو .درفلل فلتم ريئات ىلاتلاب امهل نأو ..اهعابشا ليبس ىف تايوعصلاو
 ٠ امهيف مكحتلاو امهطبض بجي ىلاتلابو

 لواحي عفاود وأ زئارغ ةدع هل لفطلا نأ ىلع ديورف رللأ ةهجو موقت



 كلذزع ربعي هناف اعئاج ناك اذاف ٠ ةرشابم ةروضيو لاحلا ىف اهعابشا
 هتع عقدي ىكل دارفالا دحأ دنع ابسائم تقولا ناك اذا ام هينعب الو قيضلاب

 ناكنآو ىتحو , رمآلا ناك امهم لوبتي فوسق هتناثم تآلتما اذاو ٠' قيضلا اذه

 ثيح « دادزيس هقيض ناف كلذ لعفي مل ناو , رابكلا دحأ ىدي نيب اسلاج

 جاتنتسا ىلا ديورفب تدأ تاظحالملا هذه لثم ٠ هتحار وه همهب ام لك نأ

 ةحازا ىلع لمعي هنأ ىأ « ةذللا ادبمل اقفو هجوم لفطلا كولس نأ وهو ىسيئر

 هتحار ىلع لصحي ىكل .ةرشابه ةروصيو وتلا ىلعو ديف بوغرملا. ريغ ناوقلا
 « هتذلو

 وهلا نأ مغر , ىروعشاللا ىوتسملا ىلع وهلا تايلمع ىرجت ام ايلاغو
 كثدحت ىلعالا انالاو:انالا تايلنع نم ديدعلا نأ ذأ ) نيفدارتم اسيل روعشاللاو

 نثاكلا نأ ىلا رشي مل 'ديورف نأ نم مغرلا ىلعو * ( روعشلا قاطن جراغ
 « اهجتاتنو ةيلوالا هعفاود عيمجي لماك ىعو ىلع حبصي نأ -نكمي ىتاسنالا

 ء اهب ىثزج ملع ىلع ناسنالا حبصي نأ اهقيرط نع نكمي قرط ةدع ددح هنأ الإ

 نع درفلا ميطتسي ىرخآ ةليسو لثمي ىسفنلا جالعلا نأ امك « مالحالا لثم

 نأ ديورف دقتمي ةماع ةروصبو .٠ ةيلوألا همفاودب ايعو رثكآ حبصي ْنأ اهقيرط
 ةايهم فووظلا نوكت امدتع كلذو ىعولا قاطن ىف لخدت نكمي وهلا ثعاوب

 فاعضتساو نعو ةلاح ىف انالا نوكب نأك + كلذل

 ددع ىلع لمتشي حلطصم هنأ امك ' ءانب ةباثمب « وهلا لثم : انآلا

 دقعم ءانب انألا ٠ كولسلا نم اهيلع لدتسي ىتلا ةيضاوتفالا تايلمعلا نم
 ( انأ ) مييقت ىف انعرش اذا ةقيقحلاو ٠ ةطبارتملا ةينيألا نم ةعومجم فصي

 اهنأ الا ٠ فالتخالا ةعونتم ةيكولس طامنأ مييقت ىلاتلاب بجي هناف ء ام درف

 * ةسشا تفا ةروص ةطءارتم تقولا سفن ىف

 طبضلامزناكيم ةيلامق ىلع ةلالد ىح ريقصلا لفطلا كولس ناك ذدإ

 ىدل اهظحالن نأ نكمي ىتلا ةيكولسلا تاريغتلا ىع امغ هلادآ ىف مكحتلاو

 نكمي ؟ لعفلاب هيدل نوكت دق انالا نأ ىلع اهنم لدتسن ىتل او ريغصلا لفطلا

 رهاوظلا نم ليعون .لالخ هظحالن ةينيوكت ةلحرم ىف نوكي ىذلا انالا ناب لوقلا
 : رخآلا اهضعبي طبترت ىتلا ةيكولسلا



 ه5 6 تب

 نأ عيطتسن مءوعععوطتمل ةاكتأل 2 ىسحلا كاردالا ةراهم (1ر

 وا ةزيمم-ةحضاو جذامن كردي ال وهف .“ عيصر"لفطل ملاعلا ودبي فيك كردن
 .ناعوضوناوءايشالا نيب زييمتلا ملعتيهنأ ظحالن اننأ الا ٠ ملاعلا اذه ىف ىئاعم

 جتنتسن نأ ذئدنع عيطتسن كلذ لعفي هنأي ممضوت ىتلا تارشأللا :ىرن امدنعو

 ٠ هيدل نوكت دق انالا نآ

 نأ ىف هملعتي نأ لفطلا ىلع بجي ىذلا ىرهوجلا زييمتلا لثمتيو
 ةيمدآ ىرخالا تاقولخملا رئاس كلذب دصقنو ) ىرخالا ءايشالاو هتاذ ليب قرفي

 قيقحت نأ ىسفنلا لياحتلا ةسردم باحنصأ ريشيو ٠٠ ( ةيئاويح وأ تناك

 لفطلا ملمتي كئد ىلعو « ةربخلا ةجيتن نوكتي هنكلو ايرطف سيل زييمتلا اذه
 زييمتف ٠ ىجراخلا ملاعلا ىف ةفلتخملا تاعوضوملاو ءايشالا نيب زيمي نأ اضيأ

 ىسحلا زييمتلا تاراهم نأ ىلا ريشي هب ةطيحملا هوجرلا نع مألا هحول لفطلا

 ٠ انالا نيون ىلع لالدتسالل اساسأ ىلاتلاب تحيصأو تنوكت دق

 ثيدح لفطلا ريعي : ةصطتطآ هد 04 ةصتطاتلسعم تاعافدنالا فك (بر

 ىلامث روط ىف لخد املكو ٠ ةرشابم ةروصبو لاحلا ىف هتاجاح نع ةدالول

 اهليعأتو هتاعفدنا ىف مكحتلا ىلع ةديازتم ةردق رهظي نأ عقوتن انئاف ديدح

 نأ ىلا هيلاطل هليجأت ىلع لادلا ىكولسلا لعمتلا ريشتو ٠ بسانملا تقولل

 ىسفلا ليلحتلا ريبعتب وأ , ةيئامن ةلاح ىف نوكي هيدل ىلخادلا طيضلا
 ٠ ةئيعم ةغايص وأ ام لكش انألا ذخأي

 ,ةذللا نع ثحاب نثاك لفطلا نآ نم مغرلا ىلع هنا ىلا ديورف راشا دقلو
 بتحت ىف ةبغر ةطساوب ةديازتم ةروّصب هجوي هتاذ تقولا ىف هكولس نأ الا

 ةيرظن ىف ةيرهوج ةركف ةباثمب ربتعي ملالا بئنجت موهغم ناك اذاو ٠ ملآلا
 اهرود ذخات انألا تايلمع نم ريثكلا ناك اذاو , عافدلا تامزناكيم نع ديورف
 « نيفدارتم اسيل ىروعشاللاو انألا نأ نم مغرلاب ء ىروعشاللا ىوتسلا ىلع
 ةفاضالاب ةيلخاد رداصم هل ملالا نأ حضوا دق ىلعالا انالل ديورف موهفم ناف
 ٠ "ةيسراخشلا هرداصم ىلا

 ىلع ٠ ىرخألا تاقولخملا رثاس نود ىمدآلا نئاكلا لمعي : ىلعألا انألا
 مبان ميقلا نم ماظن ىلع ىنبي ىنلا ىتاذلا مكحتل او طبشلا نم عون نيوت
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 ٠ « ىلعألا انألا ٠» علطصم ديورف هيلع قلطي ىذلا وه ماظنلا اذهو . ايلخاد
 ىوتسملا ىلع هدعن نأ وه لفطلا بيردت ىف ةماهلا فادهالا .دحاف

 ىتح : ةبسانم ةقيرطب هكولس طامنأ طبضيو مكحتي نأ هدنع عيطتسي ىذلا
 وه امو حيحص وه اب هوزيخي وأ 2 باقعلاب هوددهي نيذلا نيرخآلا بايغ يف

 ديورف نآف , هيدل نوكت دق طبض ةمئ نأب لفطلا كولس ريشي امدنعو ٠ اطخ
 ىف اهنيوكت نأ ذا , لمقلاب تنوكت دق ىلعألا انألا تايلمع نأ ركذي «ذئنيح

 ىتاذلا باقعلا ةيناكماب رئات دق درفلا كولس نأ ىنعي ىصخشلا ءانبلا

 ببسب سيل لجخلاب رعشي دق صخشلا نأ دجن اذكهو ٠ ( رييضلا بينات )
 ٠ هلمف ىف بغعري ام ببسي نكلو « هلاعفا

 « ىلاثملا انالا : اممهو ىلعالا انالل نيئوكم دجوب هنآ ىلا ديورف راشا دقو

 ىلع ايمريثات ةيفيك ىرنل ديدش زاجياب امهنم لك ىلا ريشنسو ٠ ريمضلا,
 ٠ ىئاسنالا كولسلا

 موهفم اننيوكتب اننا ىلا ديورف بهذي لهم 14681 ىلاثملا انألا (1)
 « هيلع نوكن نأ ىنمتن ىذلا لاثملا درفلل روصت دكؤت انئاف « ىلاثملا  انالا
 لالا اذه نم هبرق ىدم ساسأ ىلع انكولس ىلع ائمكح ثدحي ذئدنعو
 تايوتحم دمع نع نوسرفي دق نيسردملاو ءابآلا ناف امومعو ٠ هنع هدعب وأ

 هيف بوغرملا نم هناب امهلفطل نادلاولا ريشي دقق , لفطلا ىدل ىلاثملا انأالا اذه

 هنوقئاوي نيذلا كولسلا ىلع نونثي ىلاتلابو « اريغص الجر » نوكي نا

 كاتع نأ دجن انئاف كلذ عمو ٠ ء ىلوجر » لمعب موقي امدنع ىبصلا نوحدتميو

 , هجوما ميلعتلا ريغ نم نوكتت اهنأ ودبي  لاثملا  انالل ىرخأ تانوكم

 ٠ ةقباطملاو ةلئامملاو , ةاكاحملاو هيلقتلا قيرط نع كلذ نوكي ام ابلاغو

 اهنأ ىلع انايحأ ىلاثملا  انألا ىلا راشي : 0مدهءاعم66© ريمضلا (ب)

 بجي ال ىذلاب ريمضلا ىلا راشي طمئيب ؛ نوكي نأ ىغبتي ىذلا وأ , « بجاولا »
 لمفي امدنع احضاو حبصي ريمشلا دوجو ناف امومعو ٠ ىقبني ال ىذلا وأ

 عم قفتي وأ قسانتي ال ام ءىش لحفل مفادلا هيدل نوكي وأ انيعم العف درفلا

 بجي ال هناب هسفنل لوقي هئاكو بنذلاب رعشي كلذل ةجيتنو , ةيتاذلا هريياعم

 هنال نكلو ٠ كاذ وأ اذع لمف ىلا قوتي الأ يغبني ناك وأ اذكو اذك لمفي نأ



 32 ندي

 ريمصلاق ٠ بقاعي نأ بجي ىلاتناي هتاف , اذك لعف ىلا قأث وأ اذكه كلس

 , ةيصخشلا قماكت لئالد نمو « هسفن 'بقاعي نأب درفلا ةرهق ىلع لمختفي
 "لضيل لضاني نأب موهفم بسحف هيدل نوكني ال درفلا نأ ٠ ديورف ررقي'امك

 * « ريمقلا » هتاذ ىلع اماكحأ اضيآ ردنصي هنكلو « ىلاتملا  انالا د ىلا

 102 عددقع ممععطقستمسو جافدلا تامزناكسم

 ةشقانم عافدلا تامزنآاكيم ( 19548 ) فد :32608 « ديورف انأ » تشتان

 ىف ةيعافدلا تامزناكيملا ىلا اهيف تراشأ + تاجاتنتسالاو ةلدالاب اهتمعد

 رطخلاب تسسحأ اذا اهنمأ نع عافدلا ىلا أجلت لودلا تناك اذاو ٠ ةيصخشلا

 تامزناكيم ) ةيكولس اطامنأ نوكي ال ةلثآمم ةروصب درفلا ناف . ديدهتلاو

 اذه لثمب رعشي ال ىذلا درفلاو ٠ ديدهتلاو رطخلاب سحأ اذا الا ( ةيعاقد

 كلذ عمو ٠ ةسارحلا هذه ليكشتل اببس قاتلا دجي ال هناق فيدهتلاو رطخلا

 نيوكت ىلا أجلن اذلو , العف ةيديدهت تاربخ هيدل انم لك نأ ىلا ديورف بهذي

 * اننمأل ةيامح ىلاتلابو رطخلا ليلقتل انم ةلواحم ىف تامزناكيللا مذه

 ربتعت ىتلا ةيعافدلا تامزناكيملا هذه ىلع ءوضلا ضعب ىقلن ىلي اميفو
 ٠ ىسفنلا ليلحتلا ةسردم اهب تتأ ىتلا تاماهسالا مهأ ةباثمب

 نيوكتلا ىف ديورف ةيرظنل اقفو : 268هدقذو> صوكتلا )١(
 ةلسلس ربع ةيئانب ةيمدقت تاوطخ زرحي ىرشبلا هيلولا نأ هجن « ىسفنلا
 ٠ قيرطلا ىلع رقهقتي دق درفلا نأ الا ٠« جضنلا وحن مدقت املك لحارملا نم
 بترا اذاف + هومن ىف مدقتلا نم الدب كلذو ٍةقباس ةلحرم ىلا دتري دق:هئآ ىأ

 ىذلا لفطلا ٠ لاثملا ليببسس ىلعق « صوكت هل .ثدح هنا لوقن ذثدتع ٠ لعفلاب

 قحارملا ىتقلا نأ وأ ؛« هسفن ثيولت ىلا دروعي دق زربتلا ةيلمع ىلع بردت

 ٠ اهنع بحسني دق ( ةلشل» ) نارقألا تاعامجي طيتري ىذلا

 ضرغي عارص ةلباقل ضوكنلا مزناكيم ىلا ,مدآلا نئاكلا اجلي ام ةداعو

 'ٍلَحل درَفْلا ةلواحم نع ريبعت وه نذا صوكالا كولسف ٠:اديدش اديدهت هيلع
 ثيولت ىلا دتري ىذلا لفطلاف ٠ هيجاوي ىذلا ديدهتلا دييحتل وأ عارصلا

 « نيعم ديدهتب هساسحا بيسب كلذو ىكولسلا طمنلا اذهب ىتأي دقق ٠ هسفن

 ٠ هل زايكا بس نادتفي ؤأ



 تا

 اتنأ الا ىسفنلا ومثلا ىف اصوكن وأ امدفن دجنال * نايحالا يضعب ىفو

 ىدحا اهنأب ةلاحلا هته فصو نكميو 108[158  تيسن ةيلمع ىرت

 ىذلا لفطلا الثمف ٠ ىددآلا نئاكلا باني ىذلا ىسفقنلا دومجلاو دوكر لا تالا

 صاصتمالا تايلمع ىلا ةفاضالاب . ةجاحزلا ةليسوب ماعطالا نع علقي نأ ضفري

 اذم نأ ظالملاف ,ةلحرملامنه نمزلا هرمع رواج» نأ دعب ةليوط ةرتفل ىرخألا

 ثدحي تبثتلا نأ ودبي انايحأو ٠ ةيمفلا ةلحرملا ىلع تبئت تيئت هل ثدح دق لفطلا

 دقف ٠ فوخلا عفادي كلذ ثدحي دقو ٠ لفطلل دحلا نع دئازلا ليلدتلا ببسي

 عيشي ىذلا كلذ ةصاخ ٠ نيعم ىكولس طمن نع علقي نأ ىم افئاح لقطلا نوكي

 اهنأب ىرخألا ةديدجلا ةيكولسلا طامنالا ىف كشي هنال ٠ ةريبك ةجردب هتايغر

 ٠ ةييدقلا ةيكولسلا طامنألا عايشا ةجرد سفنب ةعبشم نوكتس

 مفاودل 1 عم لماعتلل ماقي مزناكيم: الت ع تاع تبكلا

 صلختي نأ لواحي درفلا دجن ثيح « درفلل ىسفنلا نمألا ددهت اهنأ ودبت ىتلا

 , ام عقاد درف تبكي امدنعو ٠ اهدوجوب فارتعالا هضفرب ةوهش وأ ةيغر نم

 عقادلا اذه ناكو رمتسي نأ لواحيو هروعشو هيعو لاجم نم هدرطي هناف

 ةروصب ثحبي هنأ ثيح تبكلآب هيلع ىضقي ال عفادلا نكلو ٠ ةقيقح دوجوم ريغ
 ىكل اهدهج نم ديزت نأ انألا ىلع بجي كلذلو ٠ هل جرخم وأ ذفنم نع ةمئاد

 « تيكلا اذهب ظفتحت وأ ىقبت

 وأ فاخي هنأ ىف هعفاود درفلا تبكي هلجأ نم ىذلا ببسلا لثمتيو

 دحأ هاجت الثم ىناودع لمعب ماق اذاف ٠ اهنع ربع اذا ةللا تاريخلا نم ىشخي

 نوكتف ٠ الثم ةبحملا بحسك  اداضم اءادتعا لاند نأ لمتحملا نمف ٠ ةيدلاو

 عقادلا درط ىلا « عزني نأ د ةيئازحلا تالامتحالا هذه لئم ةهجاوم ىف هتقيرط

 ٠ هتبكي ىأ ٠ دوجولا نم

 ىف تيبكلا لشفي ام ابلاغ : 2عوعنمد 2هححصمغامد لعفلا در نيوكت مو

 نمو. ةيفاضا تامزن اكيمب همعدد دق درفلا دجن كلذلو . ةيفاك تاعاند نيوكت

 فلاخم يكولس طمن ةباثمب ىهو 2, لعفلا در وأ ةمواقلا نيركت ىمم اهمها

 ىعافدلا مزن اكيملا اذه نم ىناعت ىتلا ةيصخشلا لومل هصئاصخ ىف داضمو

 : يعافدلا مزناكيملا اذه ةعيبط ىتآلا لاتملا حضوي دقو
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 نهانب . ةحجان ةريبك ةكرش نوك ,2 ةيلاع ةءافك اذ اسيئر دمحأ ناك »

 عحبصأ سماخلا هدقع رخاوأ ىفو ٠ هفاتكا ىلع هربكأ ىلآ اهيق ءىش رغصأ نم

 حبصأ جالعلا ءانثأو ٠ ىسفن للحم ىلا هجتا اريخأو * ديدش بائتكا نم ىناعي
 هل ببسو « نيرخآلا ىلع دامتعالا ىف ةديدش ةجاح هيدل نأب اكردمو ايعاو
 « ديحأ ه أدب ديدجلا راصبتسالا اذهبو . قيضلا نم ائيش فاشتكالا اذه

 ةليسو ناك ةيضاملا ةليوطلا تاوئسلا ريع ىرهاظلا هكولس نأب ققحتلا
 نلعي ناك هكولس نا ذا , « ريغلا ىلع دامتعالا ىلا ةديدشلا هتجاح ه ءافخال
 وأ فعضلا ىف كشلا اوعيطتست ال ىتح ةيتاذ ةيافك وذو لقتسم أنأ اورظنا ه

 ,قباسلاانلاثم ىف « دمحأ » نأ ركذلاب ريدجلاو ٠٠ « ىتاذ باننت ىتلا ةيعبتلا

 ءانيو ةماقا قيرط نع كلذو اضيأ اهمواقي ناك هنكلو ء طقف ةيعبتلا ركني مل

 ةفاضالاب ٠ ةضراعتم اهرهوج ىف تناكو . كولسلا نم ةقوفتمو ةيلاعتم طامنا

 ٠ اهتايعون ضقانت ىلا

 : نيتلحرم طاقسالا مزناكيم نمضتي 2مزمءانم» : طاقسالا (؟4)
 ءاهكارداو هتاذ ىف ةدوجوملا صئاصخلا دحأ ىلع فرعتلا ىف درفلا قافخا (أ)

 ,لعفلاب اهب افصتمنوكي الىتلاو ٠ رخآ صخشل ةيصاخلا هذه بسني نأ (ب)
 : نيتلحرملا نيتاه حضوي الاثم قوسنو

 هنأ الا 2, هلخب كارداو هتحش ىلع فرعتلا نع زجعي حيحش صخش

 سصخشلا اذهلثم٠ امركهنم رثكأمهنيذلانب رخالل ةعرسيوةيصاخلا هذع قصلي

 ىلعاهحرط قيرط نع كلذو اهيف بوغرم ريغ تافص نم هسفن صلخي نأ لواحي
 ٠ عاو دصقنودب نيرخآلا ىلع هبويع طقسي هدجن ىلاتلابو نيرخآلا

 نأ الا هنمتواو 64098)250 طيسبلا طاقسالاب ىمسي امل لاثم اذه
 امبير ةيصاخلا وأ عفادلا نال , كلذ نم اديقعت رثكأآ نوكت دق طاقسالا ةيلمع
 عمفقاود هكرحت الجر لمأتن اتعد « الثمف ٠ اهطاقسا لبق اهضيقن ىلا ريغتت
 عقاودلا هذه , ( ةيلثم ةيسنج ) نيرخآ روكذ وحن ةيوق ةيسنج ةيناوهش
 مقاودلا هذه تبكي ال دقو ٠ ةلوبقم ريغ اهربتعي هنأل كلذو تبكت ام ابلاغ
 « ايسنج هريثت ىتلا تاعوضوملا وحن ةيهاركلاب اساسحا نوكي هنآ الا « طقف
 دق هئاف ىلاتلابو , لوبقم ريغ روعش اضيأ ةيعاركلا نأ دجي ذئنيح هنكلو



54# - 

 اذه ىلعو ٠ هئوهركي نيذلا مه نيرخالا نأ كرديو « ' نيرخآلا ىلع اهطقسا
 .٠ ىنهركي هناق » ىل ىلاتلابو « ههركأ انأ » حبصت « هبحأ انأ » ةرابع ناف وحنلا

 درفلا ريدقتا ميظعت وأ ديكاتل مدختسي ام اريثك طاقسالا مزناكيم نا
 ريغ صئاصخلا نم طقف سيل هسفن صيلخت ىلاتلأب درفلا لواحي ذا 2 هناذلا
 كلذو ٠ نيرخآلا نأش نم للقيو رقحي تقولا سفن ىف هنكلو ٠ اهيق بوغرملا

 نيسحت لواحي ةقيرطلا هذهب ٠ مهيلع اهحرطو مهيلا صئاصخلا هذه باسناب
 ٠ نيرخآلا فقاومل ةبسنلاب هفقوم

 امامت صمقتلا مزناكيم فلتخي 1 م صمقتلا (0)

 نيرخآلاب بويعلا قاصلا ةلواحم نم الدب هنأ دجن ثيح « طاقسالا مزناكيم نع
 ءىش هسفن ىلافيضي نأ صمقتلا مزناكيم ىف درفلا لوأحي « اهيلع اهطاقسا وأ
 فيضي وأ هب هتاذ دحوي كلذب هئاف , ريغلا صئاصخ درفلا صمفني امدنعو ٠ امس

 كلذل ةجيتنو ٠ رخآ صخش صئاصخ لصالا ىف ىه صئاصخ هسفن ىلإ
 ىنبتي ثيح نيرخآلا عم وأ رخآلا عم هتيصخش ىف قباطتو لثامت ثدحي.
 ٠ مهصئاصخ وأ هصئاصخم

 هتقالع نأ الا ء ىعافد مزناكيمك لئثامتلاو قباطتلا ىلا رامشي ام ابلاغو
 ةيلمعلا وه صمقتلا ناك اذاف ٠ ريبك دح ىلا ةحضاو ريغ صمقتلا مزناكيمب

 ةلاحلا ىلا قباطتلاو ةلئامحلا ريشت . نيرخآلا تاغص اه درف اهيف فختي ىتلا'
 تاغفص درف صمقتي دقف كلذلو 2, صمقتلل ةجيتن ققحتت ىتلا فورظلاو.

 كلذ ةيوهل الئامنمو اقباطتم حبصي هناف صمقتلا اذهل ةجيتنو * نيرخآلا
 ام ايلاغو ٠ لئامتلاو قباطتلا تالاح نم ةلاح ىق نوكي هنا ىأ «٠ ىصخشلا'

 انالا » نيوكت ىف ىسيئرلا مزناكيملا ربتعي ىذلا «٠ صمقتلا مزناكيم لمعي
 : ةيئآلا ةقيرطلاب ٠ « ىلعألاا

 الوبقم نوكي نأ ديري هنأل « صمقتلا مزناكيم ىلا صخشلا أجلي ام ةداع

 نيرخآلل ايمتنمو ىنعم تاذ تاقالع ىف الوبقم نوكي ىكلو ٠ نيرخآلا ىدل'
 نأ ديرب نيذلا هالؤه لثمو ميق ةلوقعم ةجردب لبقتي نأ بجي « ةلامف ةروصب
 كئنيح « هريياعم يه ,هريباعم لعجي نأب كلذو « مهب طيتريو «, مهيلا ىمتني

 ةيمعأ وذ لاحلا ةعيبطب ةيلمعلا هذهو ٠ ةيغانتم ةئفاكتم ةق ةقالع رقأ دق نوكتي
 ٠ ىلاثملا  انالا نيوكن ىخت
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 ةعامجل درف ةيؤر دنعف + صمقتلا نم طامنأ ىلا فوخلا ىدؤي دقو
 اذه دض عافدلا قرط ىدحا نأ دجنو ء فوخلا هباتني دقف , الثم ةيناودع

 , هصئاصخ اهلعجو اهصئاصخل هينبتو ةعامجلا ىلا همايضشنا وه فوخلا

 , ةيناودعلا ةعامجلا هذه لثم قةتنيح حبصيو , فوخلا هيدل لقي ىلاتلابو

 ةروصبو «  مهيلا مضناف « مهبلقت نأ عطتست مل نا » لاثملاب اذخأ كلذو

 هتنحم نه صلختلا لواحي دقف , هدلاو نم فئاخلا ىبصلا نأ دجن ةلئامم
 هسفنل لوقي ىبصلا اذه نأكو . هفاخي ىذلا هدلاو صئاصخ لاحتنا ىف

 درفلا لثم امامت + « هلثم تنك اذ١٠ ىدلاو ىنيذؤي نأ فيعض لامتحالا نا ه

 ريغ نم » ٠* اضيأ هسفنل لوقي هنأ ودبي ذا ةيناودع ةعامج طسو ىف ىذلا

 ٠٠ ٠.6 مهلثم تنك اذا ىلع نودتعي وأ ىننومجاهي نأ لمتحلا

 ةماعلا صئاصخلا فلتخت 18880211286009 :  ريربتلا (0)

 نأ ثيح « اهتشقانم نم انغرف ىتلا ةيعافدلا تامزناكيملا نع ريريتلا مزئاكيمل

 ؛ دربي اصخش نأ لوقن امدنعف ٠ عساو قاطن ىلع ةفورعم صئاصخلا هذه

 وهو , هل ثدح امل وآ هكولسل احيضوتو آريسفت مدقي هنأ كلذي ىنعن انئاف

 ببسلا ءافخا لواحي كلذب ىصخشلاو ٠ قداص ريغ وأ حيحص ريغ ريسفت

 ففقوملا اذه لثم ىف درفلا مدقي ام ةداعو ٠ هنم ركنتلاو هلهاجت وأ ىقيقحلا

 ببسلا نم رثكأ نيرخآلا ىدل الوبقم نوكيس هنا روصتي احيضوتو اريسفت
 بلاطلا رسربت 2, كلذ لاثم ٠ هتاذ ريدقتل !ءاذبآ لقأ نوكيس وأ ٠ ىقيقحلا

 بابسألا نم كلذ ريغ وأ « ناحتمالا ةبوعص وأ ظحلا ءوس بيسي هبوسرل

 ٠ ةيهاولا

 لعفي هنا كردي نأ نود ريربتلا ىلا ناسنالا اجلي ام اريثكف , امومعو

 درفلا ذختي رخآ نيح ىفو , هلعفي الل اكردم نوكي دق ىرخأ نايحأ ىفو , كلذ
 اذه ٠ هلعفي ناك امب دعب اميف طقف ققحتي هنأ الا ىعافدلا مزناكيملا اذه

 , بثذلاب ساسحالا دارفألا ضعب ىدبل ريثي دق رخأتملا ققحتلاو فرعتلا

 امدنع نكلو ٠ « اوبذك » دق مهنأب ةقيقحلاب ام دح ىلا نوهجاوي مهنال كلذو

 ,« هنم لصنتلا هيلع لهسلا نم سيل هنا دجي « ام ءىثل اريريت درفلا مدقي

 ٠ مزناكيملا اذه نع عافدلا ىف اريبك ادهج فرص دق هدجن ذئنيحو

 اهجوم لفطلا بيردت نوكي ام ابلاغ ة8ةنطاتسوانم» 2: ءالعالا (ل)
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 بيذهتنأ ىلع ديورف دكؤي ٠ ومنلا سفتلا ملعو ىعامتجالا سفنلا ملع تافلؤم عيمج ىف اهارث نأ عيطتسن ةقيقج هذهو « ايعامتجا.هعيبطت ىلا ريبك دح ىلا
 هييلولا ومت ىف ماه بلطم ةصاخ ةفصب وه ةيناودعلاو ةيسنجلا عفاودلا
 نع عفاودلا هذه بيذهتب ىعيبطلاو ىوسلا ومنلا ةلاح ققحتتو ٠ ىرشبلا
 ٠ ءالعالا ةيلمع قيرط

 ىف هنا الا « ىعافد مزناكيم هنأ ىلع ةداع فرعي ءالعالا نا نم مغرلابو
 ةموهفللا ريغ ةضماغلا تايلمعلا نم ديدعلا نمضتي عساو حلطصم ةقيقحلا
 ىه مزناكيلا اذهل ةيزكرملا ةركفلاو ( 1140 « لخنيف رظنأ ) ةيلك ةروصب
 عم قفاوني ىكل ىلوألا عفادلا نع هريبعن لدعي ءالعالا ةيلمع لالخ درفلا نأ
 نع ريبعتلا متي ةلاحلا هذه ىفو ٠ ىمسألاو ىلعألا ةيعامتجالا ميقلاب ىمسي ام
 الكش دخأت ثيح 86 خيرفتلا ةيلمعب فرعت ةيلمع ةطساوب مقادلا
 ٠ عقادلا نع رشأبملا ريبعتلا نم عفرأو ىمسا ةيعامتجا ةميق هل

 بترتي امو ةقهارملا ةلحرم ىف ىسنجلا ومنلا ديشرت نكمي : كلذ لاثم
 نيقعارملا هجون نأب , هالعالا مزناكيمل اقفو « ىسنجلا عفادلا تازفح نم هيلع
 ىرجي ثيح ٠ ىفاقثلاو ىعامتجالاو يحيورتلاو ىضايرلا طاشنلا تالاجم ىلا
 ىوتسمب مفادلا نع ريبعتلا ىلاتلابو , ةطشنألا هذه ىق مهتاقاط « غيرفت »
 ٠ عمتجملا هلبقي ىقار ىناسنا
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 ءىراقلل فرتعنو ء ىسفتلا ليلحتلا ةيرظنل ةعيرسلا ةلاجعلا هذهب ىفتكن

 ومئلاإ ةصاخ , ىسفنلا ليلحتلا ةيرظنل ىرخأ تاماهسا نع انزواجت اننأب
 نيِديؤملا ىلا قباسلا انضرع ىف ريشن مل امك : ىرشبلا ديلولل ىستجلا ىسفنلا
 هييلآ انرشإ اميف زاجيالا انيخوت دقو ٠ ىنفنلا ليلحتلا ةيرظنل نيقشنملاو

 ٠ اهيلا عوجرلا نكمي ةصصختم تافلؤم ىلا جاتحت ةيرظنلا هذه نا انداقتعال

 لوأ قحب ربتعت ىتلا ةيرظنلا هذه ىلع ءوضلا ضعب ةلاجعلا هذه ىقلت دقو
 ىف ثيدحلا ركفلل ساسالا رجح تسرأ :ثيح ةيناستالا ةيصخشلل ةيرظن
 عيطتسن ال اننآ الا « ةيرظنلإ هده ىلا هجوت ىتلا تاداقتنالا مغرو ٠ ناديملا اذه
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 عضو دق اهيحاص نأ الا ةيرظنلا هذه نع لاقي ام لك نم مغرلاب هنا ركنن نأ

 ةيصخشلا تايلمع نيب عارصلا تزربأ ةنكمتمو ةعيلض ةيكيمانيد ةيرظن روطو
 ٠ اهحطس ىلع وفطت وأ سفنلا راوغأ ىف ىراوتت ىتلا اهتانوئنكمو ةضراعتملا

 تاذلا ةيرظن  اينا

 مادختسا قيرط نع ام درق ةيصخش فصت نأ ديفملا نمو نكمملا نم
 درفلا اهب كردي ىتلا ةقيرطلا ىلا عوجرلا نود كلذو . ىسفنلا ليلحتلا ميهافم
 فيك فصن ىكل تامسلا ةيرظن تاحلطصعو تاريبعت مدختست دق وأ « هناذ

 .خل٠٠٠ ىتاودع ريغ « ساسح + يكذ صخش هنأب نيرخآلل ام صخش ودبي
 كرديوه سفن ناسنالا ىري فيك مهفتن ىكل ةيقيقح ةلواحمب مقن مل اذا نكلو
 « لماكتم ريغ ىقبي نأ ثيبلي ال ةيناسنالا ةيصخشلا نع انراطا ناق « هتاذ

 ةريبك ةجرد ىلع 2 تاذلا كاردا نوريتعي ةيصخشلا ءاملع ضعب نا لب

 ةركفلا اهنم اودختا دق مهنأ دح ىلا ةيصخشلا ةعيبط مهق ىف ةيمهألا نم

 ةيصخشلا ىف تاذلا ةيرظن لواحت ٠ ةيصخشلا نع مهتايرظن ىف ةدرهوجلا
 رت فيكو ٠٠ اهميقي فيك ٠- هتاذ نع همويفم درفلا نوكي فيك ديدحت
 * ىمدآلا نئاكلل ظحالملا ىئرملا كولسلاب

 : ةيصخشلا ةيرظن ىف تاذلا

 تاذلاتايرظن زربأ 0050686-815 « تاذلا موهفم » ةيرظن ربتعت

 ثوحيلا نم ريكألا ردقلا تيقل اذلو ٠ ةيصخشلا ةعيبط نع فشكلا ىف

 ص 2 ١955 ) « ىروجيد سميج » ررقي * دانصلا اذه ىف تاساردلاو

 ' ةفلتخما ءازآلا انب تدأ ىدم ىأ ىلا ميقن نأ انلواح اذا ٠٠ ٠ هنأ ( ١-35
 اذه ىف نيزرابلا نيثحابلا ةعومجم دخنس اننأ هيف كش ال اممف ٠ تاذلا نع

 اهيمسن ىتلا ةيرماظلا ءارآلاو راكفالا يف اوبقنو اوثحب نيذلا كئلوأ مه لاجللا

 + تالا موهقمي

 تاذلا : تاذلا موهفم ومئب طبترت ىتلا ةيسيئرلا بناوجلا نمو

 .عمصوةلتسمف هاطع ممنملا زخآلاو م6لك 13681 . ةيلاثلل
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 نم لفطلا نأب تاذلا ةيرظن ءاملع مظعم ريشي : ةيلاثملا تاذلا ( ) ١
 هنكلو , هيلع وه امل امرهفم وأ ةروص طقف لكشي ال نيرخآلا عم هلعافت لالخ

 ةقيقحلاو ٠ هيلع نوكي نأ بحي امل وأ ٠ هيلع نوكينأ بجي امل ةروص اضيأ نوكي
 نوبحي امو . هيلع اونوكي نأ بجي امب نوسحي ام نيب قرفت ال دارفألا ضعب نأ
 ٠ كلذ عيطتسي رخآلا ضعبلا دجن نيح ىف . هيلع اونوكي نأ

 طامثألا نع فكي هلمج ىلا مهديلو عم مهلماعت ىف ءابآلا أجلي ام !ريثكو
 ىف نولشفي ام ايلاغ كلذب مهو ٠ ايلعلا مهلثم مه ةقستملا ريغ ةيكولسلا

 مهنأ ةجيتنلا نوكتو « لفطلا ىدل ةيجازملاو ةيلاعفنالا تامسلا ىلع فرعتلا

 ةقيرطب مهلفط كلسيد نأ ىلع نورصبإ نيح هتاذ نع هتبرغ ىف نومهسي

 اطسينم مهلفط نوكي نأ ىف ءابآلا بغري دقف ٠ هتابغرو هلويم عم بسانتت ال ام
 كيريو ' ةيلازعنالا ةطشنألا لضفي لفطلا ناك ولو ىتح ةيعامتجالا ةيحانلا نم
 ةيعامتجالا هتقبطل ارظن كلذو نيرخآلا دارفألا ىلع مهديلو مفرتي نا نورخآ

 ءامتنالاومامضنالا ىلا اقاوت نوكي دق لفطلا نأ عغر ٠ كلذ ىلآ امو هتلئام زكرمو

 ٠ نيرخآلا ىلا.

 طاشنلاو ةربخلا ةيلمع لالخ نم ومنتو تاذلا أشنت : عمعملا رخآلا (ب)

 هتاذموهفم ىف طقف نورئؤي ال لفطلاب نيطيحملا دارفالا نأ كش الو ٠ ىعامتجالا

 اذمع ىلع .قلطب ٠ نيرخآلا دارفالل ةماعلا هترظن ىف اضيأ امئاو , ةيلاثملا

 ليم ىأر .جمتعت+»اع0 م67 ممعملا رخآلا مويفم ةيصخشلا ةينب نم بئاجلا

 ةفصب سانلا .اهب عتمتيىتلا صئاصخلا نع ىصخش موهفم نيوكت ىلا درفلا
 كولس نأش نمو ٠ ( خلا ٠٠٠ نيدياحم وأ , نيداعم وأ ١ نيملاسم مهف ) ةماع

 تامولعم لفطلا ىطعت نأ ةرسألا قاطن جراخ دارفألا نع مهتاظحالمو ءابآلا

 تاميلعت مهدالوأل نومدقي ءابآلا نأ امك" ٠ -نيرخآلل' هكاردا ةيفّيك نع اهب قوثوع
 لفطلا نأ دجل , ىرخأ' ةيخان نمو ٠ « اريثك سائلاب قثت ال » لثم ةرشابم
 نه هملعت اه ععانت-دق نيرخآلا عم ةرشابم تاربخ نوكي ام ابلاغ هومن ىف

 ؟ ئزسالا لاجملا ىف هملعت امم ريغتو لدعت وأ « نيدلاولا

 اموهفم اضيأ نكلو ةيلاتملا هتاذلو هتاذ نع امههفم لطقف .نوكي ال. درفلاف

 هتاذ اموهنم قفتي ام ايلزُغ ىداعلا درفلل ةبسعابو ٠ نورخآلا هيلع نوكي امل
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 ٠ امهنيب تافالتخا دجوت تقولا ىسفن يف هنأ الا «؛ ىرخالا تاونلاو هتاذ نيب

 : نيرخآلا ةطساوب اهكارداو هتاذل درفلا كاردا.

 .,نورخآلا هكردي املثم ةقدب هتاذ درفلا كردي نأ بعصلا نم ودبي دق
 دوجو مدع نم مغرلابو ٠ ثلاث درفل امهكاردا ىف نينثا ةظحالم ىءاطتت ناو

 نكمي ءافكالا نيظحالملا نيب قفاوتلا نم ةجرد عقوتن نأ اننكمي ةقلطملا ةقفاوملا
 ةيمعآو ةلالد وه انمهي امو ٠ دارفألا دخحأ ةيصخش فصوب مهمايق دنع اهسايق
 نييئاصخالا كارداو . هتاذل درفلا كاردا ةيفيك نيب قاستالاو ةقفاوملا ةجرد

 , هلزيبردملا نيظحالملا كاردا عم . هتاذ نع درفلا موهفم قفتا اذاف ٠ هل نيبردملا

 ايع ةفلتحخم ةروصب هتاذ درفلا كردأ اذا ء رخآ بناج نمو ؟ كلذ ىنعي اذامف

 ؟ كلذ ريش اذاميف « نورخآلا اهاري.

 عم تالؤاسستلا هذه ىلع ةباجالا )١195054( فوكرودوش درانرب لواح

 اذه جئاتن ترهطظا دقلو ٠ ةيعفادلاو قفاوتلا ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا

 مه ةريبيك ةروصب هباشتم مهتاوذ نع مهموهفم نوكي نيذلا دارفألا نأ ثحبلا

 ناك اذا امع ةيعافد لقأو افيكت رثكأ نونوكي مهناف « نيبردملا ماكحلا تاريدقن"
 ٠ ماكحلا ريدقتو تالاحلا نيب لقأ هياشتلا

 هبييقت وهمكح- نوكي امدنع ىأ « ايعوشوم هتاذذل درفلا ةيؤر نأ كلذ ىنعيو
 لويملو ةيلاعف رثكأ قفاوتل ةلاد , ءافكالا نيظحالملا مكحو مييقت عم اقفتم هتاذل.
 ٠ نقأ ةيعافد

 : نيرخآلا لبقتو تاذلا لبقن'
 درق هاجتا نأ الا « اآنل مهضفر وأ نيرخآلا لبقت ىدمب رثأتن انك اذا

 هيدع رهظأ ددصلا اذه ىفو ٠ هتاذ وحن هعاجتاب اطورشم نوكي ام ابلاغ انوحن

 دقلف ٠ نيرخآلا لبقتو تاذلا لبقت نيب ةيطابترالا ةقالعلا تاساردلا نه.
 , ريثك اهريغو لاثملا ليبس ىلع ,ء (1955) « رريش » ةسارد جئاتن ترهظأ

 ةجردب نيبناجلا نيذه نيب ؤبنتلا بعصي كلذ عمو ٠ ةديطولا ةقالعلا هذه

 انتكمي الف ء هتاذل درفلا لبقت ةجرد ملعن انك, ةذاف ٠ ةقدلاو ةقثلا نم ةقلطمح

 ؛ حيحص سبكعلاو « نيرخآلا لبقت ىف هتجردب ةقدي بنتن نا
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 لبقتو هتاذ لبقت نع لك ىف ةيلاع هجرد ىلع درفلا بوكي دقف - ١
 * نيرخآلا

 ةجرد ىلع هنا الا ٠ هتاذ لبقت ىغ ةيلاع ةجرد ىلع وكي دقو  ؟

 ٠ نيرخآلل هلبقت ىف .هضفخنم

 هلبيقتو هتاذ لبقت نم لك ىف ةضفخنم ةجرد ىلع نوكي دقو  "؟
 ٠ سرخآلل

 ٠ نيرخآلل هليقت ىف اعفترمو هتاذ لبقت ىف اضفخنم نوكي دقو

 ىسرادلةيجولوكيسلا ةيمهالا نم ريبك ردق ىلع تابيكرتلا هذه عيمجو
 نوكت تاعومجم ةيآ ىف ةيواستم ةروصب ثدحي ال كلذ نأ مّعر . سفنلا ملع

 ٠ ةساردلا عضوم

 ةيفيك ىف ةلالد ىذ رشؤم ةياثمب (1968) « ىاف ميلو » تاسارد دعتو

 سيياقم دع ىاف نوك دقلف + تاييكدتلا هذهل ةيسفنلا ةلالدلا فاشتكا

 اسايقم نوك .كلذك نكلو ٠ نيرخآلا لبقتو تاذلا' لبقت سايقل طقف نمثل

 ىف ابلاط 08 ىلع هسايقم ميزوتب ماقو ٠ هل نيرخآلا لبقتل درفلا مييقت نع
 لك ئدل تاذلل ىلعفلا لبقتلا ىدم ةفارعمل كلذو ٠ بطلا ةيلكب ةئثلاثلا ةنسلا

 ىاف للح دقلو ٠ هئالمز نم ءامسأ ةسمخ بحأ مهنم لك بتك دقلو ٠ بئاط

 : ةيلاتلا تاجاتنتسالا ىلا هب تدأو تانايبلا هذه

 ١ - تاذلا لبقت ىف ةيلاع تاجرد ىلع تلصح ىتلا تالاحلا ضع «

 هني تاج ام سكع كلذو ) نيرخآلا ليقت ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصحت مل
 نولوبقممهناب نورعشي اوناك مهنكلو , ( لاجملا اذه ىف ةقباسلا ثوحبلا جئاتن

 نيرخآلا نم ٠ نثكأ نيرخآلا نم ةبيط ةروصب نيلوبقم اوناك ءالؤه ناف امومع
 مهتاوذل. مهلبقت ىق ةضفخنم تاجرد ىلع اولصح نيذلا ءالؤم نم ٠ نأ ىل

 ىلع ىلاتلابب لدت ال تاذلا لبقت ىف ةيلاعلا تاجردلا نأ ىلا“ ريسثك ىاف جئاتن

 ةيمومعلا ٠
 تاجرد ىلع اولصح نيذلا ةبلطلا نا ىلا ىاف جئاتن تراشا امك  ؟

 ؤليمي ٠ نيرخآلا لبقت ىف ةضفختم مهتاجرد كلو تاذلا لبقن ىف ةيلاع
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 نم ضفرلا ىلا نوليمي ةقيقحلا ىف مهنأ عم . مهل نيرخآلا لبقتب ىساسحالت
 ٠ نيرخآلا لبق نم مهتيلوبقم ريدقت ىف اوغلاب مهنأ ىأ ٠٠ نيرخآلا

 مهريدقت ىف لقأ اضقانت نيرخآلا نم البقت رنكالا ةبلطلا رهظأ دقو -

 الوبق لقألا ةبلطلا عم ثدحي امم رثكأ كلذو ٠ نيرخآلا لبقتو مهتاوذ لبقتل
 ٠ مهتاونل

 نع بلاطلا ريدقن نأ ةماع ةفصب ةعومجملل ةبسنلاب عمضتا دقو ٍ

 ٠ هل ىلعفلا لوبقلاب اطبترم سيل هتيلوبقم ىدم

 ىلاعلا ليقتلا تاذ ةعومجملا نأ ىلا جئاتنلل هتشقانم ىف ىاف ريشو

 وسمسلا تاماجتا مهيدل ناف « ضفخنم نيرخآلا نم ليقت مهيدلو . اهتاوذل

 راكتتسالل نوضرعتي مهناف ىلاتلابو < نيرخآلا دارفألا ددهت ىتلا ىلاعتلاو

 نيح ىف تاذلا لبفت ىف ةضفخنملا ةعومجملا نأ امك ٠ نيرخآلا لبق نم روفتلاو

 لمتشتث يح « ىلوألا ةعومجملا نم ضيقتلا ىلع نيرخآلا لبقت ىف ةعفترم اهنا
 اذل ؛ دحأ ىلع ارطخ وأ اديدهت لتمت الو مهتاوذ نأش نم نوللقي دارفأ ىلع

 دقلو ٠ مهنوددهي ال مهنال كلذو نيرخآلا لبق نم ةيلاع ةروصب الوبق نوقلي
 عفترملا مهلبقت كلذكو عفترملا ىتاذلا ليقتلا تاذ ةعومجملا نأ ىاف حتنتسا

 ةعومجملا هذه نأ الا ٠ بحلا ةيحان نم تاعومجملا رثكآ تسيل « نيرخآلا نم.

 ( ؟7ا1  اعا/ ص ) ىاف تاملكبو , اهيف بوغرملا صئاصخلا لضفأ اهيدل.

 نأ عفترلا نيرخآلا لبقتو ىتاذلا لبقتلا تاذ ةعومجملا ىف ظحالن : لوقي

 «٠ بحلا ىق لضفألا سيل هنآ الا ةيجذومتلا ةيحانلا نم فيكتلا نئسح درفلا

 : تادلا موهفم تابث

 كلذررفحجنن دقو ٠ هل هئنيسحت وأ هتاذل هموهفمب ظافتحالا انمظعم لواحيإ

 ' «ىلاعفنالابارطضالا ةلاح ىفف ٠ ىرخأ نيياحأ ىف كلذ ثدحي ال دقو « انايحأ
 دق وأ هتاذ نع برطشضملا صخشلا موهفم ىف ةيرذج رظن ةداعا_ثدحب دق

 هاجت ةيرهوج ةلالد تاذ ةروصب هتاهاجتا ريغتت امئيب هتاذ نع هموهفمب ظفتحي

 ىضرملا سقنلا ملع يف قمعب عوضوملا اذع انلوانت اذا ائنأ الا ٠ نيرخآلا

 رابتعالا ىف مضن نأ دون نكلو ٠ ىلاحلا انباتك ضرغ ىدعتيس كلذ ناف.
 نم طامنا ثالث ريثأت تحت ( تاذلا موهفم تابث ) عوضوملا اذه زاجيابو,



 م

 + تحت (؟) , ةيداعلا ةيعيبطلا فورظلا تحت )١( ففاوللا وأ فورظل١
 ٠ ىسفتلا جالعلا ريثأت تحن (؟) ' ةيفقوملا طوغضلا

2 

 نحب

 رمعلا ةقدلا هجو ىلع ددحتي مل : ةيداعلا قورظلاو' تاذلا موهفم )١(
 تحت ريغتلا موأقي هنأ ثيح ٠ احضاو تاذلا موهفم هيف حبصي ىذلا ىئمزأ١
 خلابلا بابشلا نأ ىلأ ريشي (52ه) روليات ناك اذاف ٠ ةيداعلا ةيتايحلا فورظلا
 ' ىلا نوريشي سفنلا ءاملع نم اريثك دجن اننأ الا « تابثلاو رارقتسالاب زيمتب
 ةلحرم نه ركيهم,تقو ىف تاذلا موهفم ىف تابثلاو رارقتسالا ىلا لصن اننا
 ٠ ةلوفطلا

 ىلع (19319) « رلجيز ٠ زتاك ٠ نم لك اهارجأ ةيلوط ةسارد ىفو
 ىف توافتلا نأ حضتا ء رشع ىداحلاو نماثلاو سماخلا فصلا ىف لافطأ

 ٠ ىنمزلا ريعلا نم ةرتفلا هذه لالخ ديازني ةيلاتلا تاذلاو تاذلا موهفم

 دنع تاذلا موهفمل ىرخ' ةسارد (1101) « ليجنا ىرام ٠ ترجأ دفلو
 طوغض ةلحرم ربتعت انتفاغث ىق ةقعارملا ةلحرمزأ فورعملاو ٠ نيقعارملا

 ةظوحلم تابلفت كلذل ةجيتن اهيف عقونن دقو ٠ ةديدشلا فصاوعلاب ةئيلع
 مذع ىف تمدختسا دقو ٠ ةرتفلا هذه لالخ نيقهارملا ىدل تاذلا موهفم ىف

 تاذ اهنم نيسمخ « نيقعارملا بسانت فقوم ةثام نمضتي ا!ءاتفتسا ةساردلا

 ىناعمو تانئيمضت تاذ ىرخأ نيسمخو ٠ تاذلا نع ةيباجيإ ىناعمو تانيمضت

 ةنماثلا ةلحرملا ىق ايلاط 559 ىلع امحءاتفتسا تعزو دقلو ٠ تاذلا نع ةيبلس

 تالاحلا هذه نم ١1/9 دجاوت نيتتس دعيو , ىمرلعتلا ملسلا ىف ةرشاعلاو

 تاباجتسا نيب رياقتلاو طابترالا ىدم باسحب تماقو ٠ رابتخالا سفن ءارجال
 : ددصلا اذه ىف ةلالد تاذ جئاتنب تجرخ دقو ٠ نيتلاحلا ىف بالطلا

 ةلحرم لالخ ةيبسن ةروصب رارقتسالاو تابثلاب تاذلا موهفم مستن ١

 ىرخآ ةرم قييطتلا ةداعاو رابتخالا جئاتن نيب طابترالا ناك ثيح , ةقمارلا

 ٠ ةحضاو ةجردب اعقترم نيتنس دعب

 رابتخالا ىق مهتاوذ نع يباجيا موهفم مهيدل نيذلا ةبلطلا رهظأ
 ةبلطلا هرهظأ امم رثكأ كلذو * نيتنسلا لاوط ربكآ ارارقتساو اتابث لوألا

 ٠ مهتاوذ نع يبلس موهفم مهل نيذلا
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 ةلأاسل ليوط قاش قيرط ىلع طقف ةيادبك ةساردلا هذه ريتعتو اذه
 ةسارد اهئم « هيلاليجنا تلصو ام تديأ تاسارد ترهظ دقو ٠ ةدقعم ةيئامن
 , ةقهارملا ةرتف لالخ تاذلا ةروص ريغتو تابث ىدم نع )١1910( «نوسلراك »

 مغر ٠٠ » : ررقيف « ليجنا هيلا تلصوت ام عم ةقفتم جئاتن ىلا لصوت اهيفو
 ةبسنلاب ةيلاحلا جئاتنلا ناف , ةمدختسملا لئاسولاو قرطلا ىف فالتخالا
 ىتسلاو ٠ ليجنا اهيلا تلصو ىتلا ةقياسلا جئاتنلا عم ةقفتم تاذلا ريدقتل
 , ةيبسن ةروصب رقتسمو تباث دعب ةياثمب ريتعي تاذلا ريدقت نأ ىلا ريشت

 ٠ ٠ ىسنجلا رودلا نع لقتسم دعب هنأ ىلا ةفاضالاب اذه

 موهفم ريسفت لواحن نأ لبق : ةيفقوكا طوغضلاو تاذلا موهفم (5

 صخشلا اذه هيف ناك ىذلا فقوملا ةعيبط مهفتن نأ ائيلع ء ام صخشل تاذلا

 صخشلا ناك اذا ام ددحن نأ ناكمب ةيمعألا نمف ٠ اهفصوو هتاذ نع ريع امدنع

 تعزو تاساردلا ىدحا ىفف ٠ هتاذ نع ربع نيح ىداع ريغ طغض تحت اعقاو

 ةيلالحنا قباوس نهل تايتف ىلع تاذلا موهفم نع اءاتفتسا )١19554( ىثينربأ

 نأ عم ) تايتفلا ءالؤهل ءامسالا ةفرعم مدع نمضت اهنأ ودبي فقورظ ىف

 ءاتفتسالا تقيط مث ٠ ( ربتخملا قيرط نع اهيلع فرعتلا نكمي ةلاح لك ةباجا
 ةقدب صحفتس جئاتنلا نأ اهيف تالاحلل تحضوأ فورظ تحن ىرخأ ةرم

 * مهتاعومجمب نقحتلي نأ نلمأي نيذلاو ٠ نهنع نيلوئسملا ءاسؤرلا ةطساوي
 ةلوبقمرثكأةروصتمدق طقف تالاحو ٠ لا نم ةاتف؟؟نأ ىلاجئاتنلا تراشأ دقلو

 هنأ امك , ةيلبقت لقأ تناك طقف تالاح ه نأو « ىلوالا ةرملا نع نهتاوذ نع

 نمضت فورظ تحت نيترم ءاتفتسالا سفن اهيلع قيط ىتلا ةطباضلا ةعومجملا

 ةيبيرجتلاةعومجملا ىف تالاحلا امأ٠ةلالد ىذ ارييغت رهظت مل ءامسالا ةفرعم مدع

 ناك كلذ ناق + ةظوحلم ةروصب ةيناثلا ةرملا ىف ىلعأ تاجرد نرهظأ ىتاللا

 ٠ اهسفن ةيرجتلاب تايلابم ريغو , تامتهم ريغ نك تايتفلا ءالؤه نأ ىلا اعجار

 كلذو هتاذل هريدقت نم ريغي دق ناسنالا نأ ىئثينربا تجتنتسا دقلو

 ٠ اهب رمي ىتلا ةيفقوملا طوغضلل ةجيتن

 (118654) « ىونافيل » نم لك ةسارد جئاتن نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 اهيلا تلصوت ىتلا جئاتنلا سفن اترهظأ دق ( 1930) « ناجوك » ةساردو
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 فورظلا وأ ةطئاضلا فورلا ةأاطو ثحت ريغتي تاذلا موهفم نعب ىئينربا
 «٠ ةثراطلا ةيفقوملا

 ىذلا ليمعلا ىدل نوكي آم ابلاغ : ىسفثلا جالعلاو تاذلا موهفم م

 , موهفملا اذع ىف ةينود وأ هتاذ نع ىبلس موهفم ىسفنلا 'حلاعملا ةدعاسم بلطب

 ٠ ةرشابم ةروصب ةقيفحلا هذه ىلا ءىموب ال ىرعاظلا هكرلس ناك ولو ىنح

 عقوتملا نم هناق صخشلا اذه لثمل ائيش مدقي نأ ىسفنلا جالعلل ناك اذاو

 ةقيقحلاو ٠ ىسفنلا جلاعملا عم هتربخل ةجيتن معدتيو ىوغيس هتاذل هريدفت نأ

 ليمعلاموهفم ىف ريغتلا اذه دكؤت ىتلا تاساردلاو ثاحبألا نم اريثك كانه نأ

 ٠ هناذ 'ع

 اهايرحأ : كلذ ديؤن ةسارادب ( 15805) « جيه « رلتب » نم لك ماق دقلف

 ةعومجمو , ايسفن اجالع اوقلت اليمع ؟0 ىلع لمتشت ةيبيرجت ةعومجم ىلع

 ىلع رابتخا ىرجأ دقلو ٠ ايسفن اجالع اوقلس م' اليمع 11 نع ةنوكم ةطباضض

 نيعب رالاو دحاولل ةيلانملا تاذلاو تاذلا موهقع فاصوأ ةفرعل نيتنيعلا نم لك

 دب نم ةلاح ؟؟ نأ جئانتلا تحضوا دقلو ٠ ىسفنلا جالعلا دعبو لبق ةلاح

 جالعلا لبق هيلع تناك امع جالعلا دعب مهتاوذ ريدقت ىف ىلعأ تناك ١0 لا

 * ةرتفلا هذه سفن ىف ريغتت مل ةطباضلا ةعومجملا نأ نيح ىف 2 ىسفنلا

 تدكا ىتلا ثاحبألا نم ةريبك ةعومجم ةريخالا تاوئسلا ىف ترهظ دفلو

 تارييغتلا ثادحال ةليسوك ٠ ةعومجملا لخاد لعافللا نيب ةيباجيالا ةفالعلا

 لبقت دايدزا نع ( 1951/) نيبور ه ةسارد هذع نم ٠ تدارفالا ىف ةيصخشأا

 ةيساسحلا بيردت ةقيرط اهيف مدختسا 2 بصعتلا ضفخل ةليسوك تاذلا

 هةيصوخحقمل ىطعأ دقلو , ( ىعامجلا لعافتلا لاكشأ دحأ وهو ) رثاتلا ةعرس وأ

 نكمي بيردتلا نأب هيلا بهذ ام ميعدتل كلذو ٠ بيردتلا دعبو لبق تانايب

 بدصعتلازأ اهيا نيبور جئاتن تراشآ امك ٠ تاذلا لبقت ىف ةدايز ىلا ىدؤب نأ

 ضافخنا نيب ةلالد تاذ ةقالع دجو هنأ امك , بيردتلا اذهل ةجيتن ىثالت دق

 ٠ تاذلا لبقت ىف ىباجيالا ريغتلاو بصعنلا ىونسم
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 ىو . ةيصخشلا ةسارد ىف تاذلا ةيرظن ءىدايمو داعبأ ضعب كلت

 هتروصو هسفنل درفلا كاردا وع ةيصخشلا روحم نأ « ىلع دكؤتو ٠ نم قلطنت
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 ناساردلا ىف ىرهاظلا هاجتالل اساكعنا كذب ةيرظنلا هله تناكو . هتاذ نمع

 هسفن صخشلا رظن ةهجو نم كولسلا ةساردب اساسأ متهي ىذلا ةيسفتلا

 طبنرت نأ ىلاتلاب برغتسمب نكي ملو ٠ ةريصيلاو ةربخلا زكرم وه ىذلا

 ىفو « ىسفنلا جالعلا لاجم ىق تيصلا ةعئاذلا تاينقلا ضعبب ةيرظنلا هذه

 ةفيرط ساساف ٠ « ليمعلا لوح  زكرمتملا - ىسفنلا جالعلا ١» اهتمدقم

 كولسلا قرط مظعم نأ ىف لثمتي ىجالعلا بولسالا اذه ىف « زرجور لراك

 بولسالا نوكي ىلاتلابو ؛ هتاذ نع هتروص عم قفتت ىتلا ىه ليمعلا اهاتبتي ىتلا

 * هتاذل هروصت ربيغت وه درفلا كولس رييغت ىف لثمألا

 تامسلا ةبرظن  انلاث

 تقرطت ىتلا لامعالا عيمج ىق تامسلا ةيرظن ةغل ظحالن ام اريثك

 رثكلا موهقم ىف ىزكرملا ءانبلا تربتعا دق ةمسلا نأل « ةيصخشلا ةسارد ىلا

 نم نيتثا ءارآ ىلع ءوضلا ىفلن ىلي اميفو ٠ ةيصخشلا نع سفنلا ءاملع نم
 م .لتاكو 2 تروبلوأ امهو : تامسلا ةبرظن ريهاشم

 تروبلوا ندروح

 رجح اوعضو نيذلا نييكيرمألا نيجولوكيسلا لئاوأ نم تروبلوأ ريتعي

 هباتكف ٠ سفنلا ملع ىف صصختم لاجمك ةيصخشلا ءانب ىف ساسالا
 سفئلا ملع لاجم ىف اماه اثدح ناك /١551 ماع ريشن ىذلا « ةيصخشلا »

 ىرخأ تافلؤمب « تروبلوأ » هالت دقلو ٠ ريبك دح ىلا ةيملع هروثاآم ربتعيو

 تلوانت ىتلا تالاقملا نه ديدعلا ىلا ةقاضالاب اذه ؛ عوضوملا سفنل تسركت

 . ابيرقت تاوئس عيبس هتافو لبقو ١53١ ماع ىفو ٠ ةيصخشلا عومضوم

 رولطتو طامنأ » ناونغ تحت « ةيصصخشلا » هباتكل ةحقنملا ةعبطلا ترهظ

 *تامسلا ةيرظنل ةريخالاو ةلماشلا صوصتنلا ةياثمب ربتعت ىهو ؛ « ةيصخشلا

 * مدتع تامسلا ةيرظنل انليلحتو انضرع ىف اهيلع همتعنس كلذلو

 هتشقانم تروبلوأ ادبي : ةيصخشلا ءانب ىف ةيرهوجلا ةدحولا ةمسلا

 ناش كلذ ىف اهئاش , ةيلاسنالا ةميبطلا نأ ىلع هديكأتب ةيصخشلا ءانب ىف

 دجوي ال نكلو « ايبسن ةتباث لكايه وأ تاءانب نم نوكتت « ىعيبط وه ام لك



 ب وألا

 ةيسائم نوكت دق ىتلا تاءانيلاف ٠ لكايهلاو تاءائبلا هذه ىلع مات قافنا
 ةيصخشلاب صتخملا سفنلا ملاع اهيلا أجلي ال دق ٠ ىجولويسفلا سفتلاملاعل
 دوجوب داقتعالا ىلا !رطضم هسقن دجي سقن ملاعك تروبلوأو ٠ ليئض ردقي الا
 ةسمسب ةفورعملا ىهو ركنت ال ةظوحلم ةقيقح بيسب درفلا لخاد تاءانبلا
 انيمم اصخش فرعن امدنع اننأ ىأ * ام صخش كولس ىف ىبسنلا قاستالا
 ٠ ٠ ةددعنم فقاوم ىف كلسيس فيك عقوتن نأ ةلوقعم ةقدب عيطتسن

 : تامسلا عاونأ

 : عاونأ ةدع ىلا تامسلا ميسفب نكمي

 ادرفتم انئاك صخش لك ربنعي : ةصاخلا تامسلاو ةماعلا تامسلا )١(

 سفن امهل  ةلئامنملا مئاوتلا ىف ىتح  ناصخش دجوي الف « ىكولسلا ىنعملاب
 ىتلا ناسنالل ةيدرفتلا ةمسلا ىلع تروبلوأ دكؤي اذل ٠ ةيكومل سلا ةريخذلا

 اهعرهوج ىف ىه صخش لك تامسف ٠ ىدرفلا سفنلا ملع اهيلع دكؤي
 انئا الا « الثم لجخلا ةمسي (صءس ) نم لك فصتي دقف ٠ ةدرفتم تامس
 اهل لجخلا ةمس نأ دجنسف 2 امهيلك ىدل ةقدب ةمسلا هذه ىلا رظنن امدنع

 تامس ترويلوأ اهيلع قلطب اذلو ٠ امهنم لك دنع ام دح ىلا ةفلتخم ةيعون

 كلذ عمو . ةعئاشلا وأ ةماعلا تامسلا نع اهزيبمتل كلذو , ةصاخ وأ ةيدرف

 ٠ ةيتاذ تاهاجتا وأ لويم اهنأ ىلع ةصاخلا تامسلا ىلا ريشن نا لضفي هناف

 : ررقيف ٠ ةماع تامس تروبلوأ ضرتفي ةصاخلا تامسلا لباقم ىفو

 عيمج ةلوقعم ةروصب اهب نراقن نأ اننكمي ةيصخشلل ةديدع رهاظم دجوت هنا ه
 كلت نذا يه ةماعلا تامسلاف * ةئيعم ةيفاقث ةتيب ىلا نومتني نيذلا دارفألا

 عظعم ةديفمو ةلوقعم ةروصب اهي نراقن نأ اننكمي ىتلأ ةيصخشلا نم رهاظملا

 العفىقيقح وه ام ىه ةصاخلا ةمسلا نأ نيح ىف « ةئيعم ةيفاقث ةئيب ىف دارفألا
 (.٠ و١51 « تروبلوأ ) « ام صخش لخاد

 ىلا تروبلوأ ريشي : ةيوناثلاو « ةيزكرملاو « ةيسيئرلا تامسلا (9)

 ىف اهتيمعأو اهتلالد ىف فلتخت دق تامسلا نأ ىلع فرعتن نأ ديفملا نم هنأ

 نأ دح ىلا ةيوق ةدحاو ةمس مهيدل نوكت دق دارفألا ضعبف - ةيصخشلا ءانب

 (٠ ©ةمةلهمل ةيسيئرلا ةمسلاب ىمست ام ىهوزاهب رثاتيوهكولس طامن !مظعم
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 ةزراب تامس ةرشع ىلا ةسمخ نيب ام هكولس ىف سكعي انمظعم نأ دجن ان:؟ الإ
 تامدسلا كلد دعب دجويو ٠ (006دصغو] ةب نكرملا ةمسلاب ىمست ام ىهو )

 اهناامك ءاقاستا لقأو احوضو لقأ» ىه ىتلاو ةددعتمللا 56عمهدةهت# ةيوناثلا

 ٠559:1971 تروبلوأ )ةيزكرملاتامسلانملقأ ةروصباهتفيظو :اداليعدنست

 , ةيوناثو ةيزكرمو ةيسيئد اهنأ ىلع , تامسلا فيتصت ناق امومعو
 الصأتو ازورب رئكآ تامسلا ضعب نأ ىلع دكؤيل كلذو تروبلو؟ اهيلا أجتلا دق

 اهريغ نم ربكأ ةيصخشلا ءانب ىف ةدمهأ تاذو

 اضيا تروبلوأ زيمي : ةبستكملا تامسلاو ةيثارولا تاهسلا (*)

 دعب اميف لثامم زييمتل ضرعتنسو ) ةيرطفلا تامسلاو ةيستكأا تامللا نيب

 تناك آذاف * ( هيردصملا تامسلاو ةيرهاظلا تامسلا نع لثاك موهفم لوح

 مطعم دازبم1نه81  ةبسنكملا تامسلاف « ةنيعم تانوكم نم فلاتت ةيصخشلا

 تامسلا امأ , ىجراخلا حطسلا نم ةبيرقلا كلت الا ىه ام ذئدنع 28

 ىلا وأ بلق ىلا لصت ىتلا كلن ىبذف عجعصما»مأأع] هلا ةيئارولا

 ىلع زييمتلا اذه تروبلوأ ضرع دقلو ٠٠ ةيصخشلا ءانب نم ىزكرملا ءزجلا

 : ىلاتلا وحنلا

 ليصافتلا امأ ؛ةيستكم تامس الا ىه ام نآلاو انه تاريبعتب تامسلا » ٠٠
 « ٠٠ ةيلصأ تامس ةباثمب ىهف قمعالا لويملا نع ثحبت ىتلاو ةيحاضيالا

 195١ : 31" ( ٠ « تروبلوأ )

 امامت القتسم سيل ةيلصألا ةمسلا نع تروبلوأ موهفم نأ انل ودي دقو

 هريكفت حضوي مل تروبلوأ نأ الا * ةيزكرملاو ةيسيئرلا تامسلا ميهافم نع

 نان ررقن فيك حيضوت ىف هيأر ىف اعطاق كلذك نكي ملو ٠ نآشلا اذه ىف
 رييمئلاىلا لصوتلا ىف ائلمأ نأ طقق لوقي ذا ء ةيلصأ وأ ةيرهاظ ةمسلا تناك

 . درفلا ةايحل ةفثكملا ةساردلا ىف نمكي

 : تامسلل ةماهلا صئاصخلا ضعب

 امك تامسلل صئاصخ ةدع ىلع ةمداقلا تاحفصلا ىف ءوضلا :ىقلنس

 نوكت نل عوضوملا اذهل انتشقانم نأ ا!ءادتبا فرتعنو ٠ ترويلوأ اهفصو
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 ةيمهآ رثكالا تالؤاستلا ىلع ائمامتها زكرنس اننكلو « ةلماكو ةيعوتسم
 ٠ تابسلا لوح راثت دق ىتلا
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 : ىاتلا وحمنلا ىلع تامسلل صئاصخ ةدع « تروبلو ١» فص 5 ه4 2 37 / .

 ةدوجومتامسلا تناك اذا ام للاستن دق : اهقدصو تامسلا ةقيقح ١
 لخاد ةيجولويب ةقيقح نودب تاروصت درجم اهنأ مأ ةدوجوم ىه له , ةقيقس
 كولسلل ةفلتخلا لاكشألا اهتحت فنصت تاردؤم درجم اهنأ مأ ؟ هتاذ درفلا
 ؟ ىرهاظلا

 ىجولويسف ماظن ةمسلا نأ هلوق ىف امامت احضاو ترويبلوأ ناك دقل
 تامس فصن نأ عيطتسن ال اننا كردي هنأ عمو ٠ هتاذ درفلا لخاد ىبصع
 ةيجولويسفلا ىئاصخا ناب لمالا هيدل نأ الا ةيبصعويسف تاريبعتب ةيصخشلا
 ةيقيقحلا ةعيبطلل هديدحت ىف كلذ حعضتيو ٠ كلذ ىلا اموي لصوتيس ةيبصعلا

 « « ىبصع ىسفن ءانب اهنأب د اهفرعي امدنع ةمسلل

 هبتكن وأ ملكتن ءانلامعأ ايانث ىف : تامسلا نع لالدتسالا ساسأ *" 
 ىلع ةمسلا انلمأت اذإ نكلو ٠ ةرشابم ةروصب تامسلا ظحالن انناكو « انايحأ

 ٠ ةرشابم ةروصي اهظحالن ال اننا حضاولا نمف ؛ « ىبصع ىسفن ءانب » اهنأ
 ةفصب لويملا وأ ةمسلا لتخالن نأ ليحتسملا نم هنأ « تروبلوأ » ررقي كلذ ىفو

 اهبايغ طينتسن وأ اهدوجو ىلع لدتسن نأ طقف عيطتسن امثاو « ةرشابم

 انسقنأ دجن تامسلل انقصو ىف اذكعو ٠ ( ؟9/5 : 1959 « تروبلوأ )

 ىكل تاظحالملا هذه ميظنت (ب) « درفلا كولس ةظحالم (1) : نيئيش لمفن

 ىتلاو ىصخشلا لخاد ةدوجوم نوكت دق ىتلا تامسلا لوح لالدتسا ىلا لصن

 ررق نيح احضاو ناكتروبلوأ نكلو ٠ لظحالملا كولسلا ثادحا ىف دعاست

 ٠ « طقف ةدحاو ةمسل ةجيتن وه لعف دجوي ال هنأب 8

 درفلا كولس نأ مغر : ريغتلا ىلع كولسلا ةيلباقب تامسلا ةقالع _ +

 نأب فرتما نأ بحجب انثآ مغرو * قاسنالاو تابثلا نم ةردبك ةحردب مستي

 تامسلل ةيرظن دجوت الهه ذأ الا ءمهكولس ىفزيامتلا نم آم ةجحرد نورهظي دارفالا

 كولس ىف رييغتلا ةيلباق ةيادبلا ذنم اهرابتعا ىف تعضو اذا الا + ةقداص

 * 055 : 1531 ٠ ترويلوأ) « كلذ بابسأ اهحيضوت ىلا ةفاضالاب اذه , درغلا
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 رييقتلل ةيلباقلا نم ليثض رادقم عم تابئلاب مسني درفلا كولسنا لوقن دقو

 نذا فيكف « ةيقيقح تامس نم ةيصخشلا تنوكث اذا نكلو . كانهو انه

 ؛ كولسلا ىف رهظي ىذلا ربيغتلا ببس نيبتن نأ عيطنسن

 وه ام نيعم لعق ىا نأ » : هلوفي لؤاستلا اذه ىلع تروبلوأ بمجي

 «, طقف اهادحا تامسلا لكسشت ىتلاو ٠ ةريثك ةددحم ىوق لعافت جاتن الا

 درفلا نأ ثيح ٠ درفلا تامسل ةفيظو طقف سيل كولسلاف ٠ ( 64 صر

 طشنت دق ةنيعم فقاومو فورظ كانه نأ الا , ةضقاننم نامس هل نوكي دق

 ىلا ةفاضالابو + رخآ تقو ىف ىرخآ ةمس طشنت دقو : نآلا تامسلا دحأ

 كلذ ناك امهع « رارمتساب ريغنت صخشلا تامس نأ ىلاتروبلوأ ريشي كلذ

 هنراشاي تروبلوأ نأ ركذلاب ريدجو ٠ ةيدرفلا ثاربخلل ةجيتن . اقيقط ريفتلا

 ناك ولو ىتحو . ةيجولوكيس ةقيقحك ربيغتلا ةيلباقو رييغنلا ىلع دكؤي هذه
 ٠ تامسسلا ةيرظن ىف ساسالا رجح وه ىئاسنالا كولسلا تابث ىلع هديكات

 تامس كانه نأ ىلا تروبلوأ ريش : تامسلا نيب ةيلدابتلا ةقالعلا  ؛

 دق ام ادرق نأ انفرع اذاق ٠ رخآلا اهضعبب ةيباجيا ةروصب ةطبترم ةديدع

 دئدنع ٠ ( ةرباتملا ةمس نكتلو ر ةمسس ىف ضفخنم وأ لاع ردق ىلع لصح

 ةمس ٠» للم ىرخأ ةمس ىف ردقلا سفن ىلع لصحي نأ عقوتن نأ انتكمي

 ةروسمب ةطبنرم ىرخأ تامس كانه نأ ىلا ةفاضالاب اذه ٠ « ةبالصلا

 همس ىف ةضفخنم ةجردب «ىبنت ةنيعم ةمس ىف ةيلاع ةجرد نأ ىآ « ةيسكع
 ىخأ .٠

 ةبيصخشلا هتامس ىفخي دق اصخش نأب ظحالن نأ ةيمعألا نمو ه

 ءاوطنالاو ٠ مالستسالاو بلغتلا تاعزن هسيخد ىف نكسن دقف . ةضراعتملا

 ف دوجو نم ققحتن امدنعف ٠ (؟55؟ص)« ةئيطخلاو ريطلا , طاسبنالاو

 نوكت دق ىرخأ ةمس دوجو لامتحا باب لفقن الا بجي . ام صخش ىدل ةئيعم

 نمضتي ٠ تروبلوأ هكردي امك . ةيصخشلا ءانب نأ ذا . امامت اهل ةضقانم

 ىف وجو ٠ بنج ىلأ ابنج لعفلاب دجوت دق ىنلا ةفلتخملا تامسسلا نم ادشح
 ءانب لخاد تاداضتملاو تاضقانتملا نع « جنوي لراك » موهفمب دهشتسي كلذ
 . ةيصخبشلا
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 ةسارد ةنيعم ةيصخشل انتسارد ىفف ٠ قالطالا ىلع كلذك نوكي ال دق ةضقانتم تامس هنأب ودبي اع نأ ىلا تروبلوأ بهذي . ىرخأ ةيحان سو
 ةفلتخمتاريبعت عقاولا ىف وه ةضقانتم تامس هنأب ودبيام نوكي دق . ةصحاق
 « الئمف ٠ قداص ريغ اهصيخشت نوكي دق ةيزكرم ةمسمل وأ ةيسيئر ةمسل
 عمو , ىرخأ فقاوم ىف امراص فقاوملا ضعب ىف اقوطع صخشلا نوكي دق
 ةيتاذلا هتحلصم هيف كردي لل اقفو كلسو ايتاذ زكرمتم امثاد هناف كلذ
 , ( ةقلشلاو ةوسقلا ) لثم ةضقانتم تامس هيلا بسنن امنيح اذل ٠ بسحف
 ٠ ىحطس وأ ىرهاظ ىوتسم هيلا انبسن دق نوكن ذئدنع

 :تامسلا ىف هتيرظنل تروبلوأ ميدقت لبق : ىنمزلا رمعلاب تامسلا ةقالع . ه
 وبخ املك ريغتت ىتلا ةيصخشلا ومن ةشقانل لوصف ةعست صصخ دق هدجن
 : ةيصخشلا ريفغت ةعيبط ىلع رثؤت ةديدع لماوع دجن انه ٠ اومن لفطلا
 ةيميلعتلا تاربخلا ٠ جضنلاو روطتلا . ىحلا نئاكلل ةيجولويبلا تاريغتلا
 لماوعلا هذه عيمجل ايواستم ًامييقت تروبلوأ ىلعأ دق !ذكهو ٠ ةيوبرتلاو
 ٠ ةيصخشلا ومت ىف لماوعلا هذه ماهسا ىدمو اهل هتشقانم دنع

 ىف ريغت ثدحي ثيح . ومنلا ةيلمع قايس ىف لدبتتو ريغتت تامسلاف
 اتايثو ارارقتسا ارثكأ نوكت ةنيعم تامس كانه كلذ عمو ٠ لكك ةيصخشلا
 نونوكي « الثم . رابكلاف ٠ لافطالا دنع هيلع ىه امم نيقعارملا ىدل

 ٠ ىعامتجالا مهكولبس ىف ارارقتساو اتايث رثكأ

 نيذلا ءاملعلا رثكأ نم تروبلوأ ربتعي : ملعتلاب تامسلا ليداعلا ل 5
 ةيجولوببلاةساردلا نكل , اصاخ امامتها ةيصخشلل ةيجولويبلا سسالل اولوأ

 نمكيانل ٠ ةيسفنلا ةساردلا نع ةظوحلم ةروصب ةرخاتم ررقي امك ةيصخشلل
 ىتلا ملعتلا تاربخ ىف لاحلا ةعيبطب ةيصخشلل ىجولوكيسلا مهفلا حاتفم

 ملعتلاةيجولوكيس ايانث ىف اساسأ ىرجي ةيصخشلا نيوكتف ٠ درغلا اهب رمي
 1١١8:1951١( «٠ « تروبلوأ )

 نيوكت ءارو نمكت ىتلا ملعتلا ءىدايم ضرعتس ترويلوأ ناك اذاو

 ةصاخ لفطلا اهشيعب ىتلا ملعتلا تاربخب اطابترا اهرييغتو اهليدمتو تايسلا

 ' ةيافك مدع .)١(. (9١٠ص) طاقن ةدع ىلع دكؤي هنأ الأ . هومن ةيلمع ىف



 , ربك روصق ىلع ىوطني ادبم وهف ' ملعتلا ةربخ ىف ةباجتسالا  ريثملا أدبه
 ىحلا نئاكلا ةكراشم أدبم ىلع ملعتلا ىف ةمئالملا ةيرظنلا دكؤت نأ ىغبني (؟)

 ءاملع ضعي هيمسي ام ىلع دكؤي ىأ . ملعتلا ةربخ ىف هئاوضناو ىناسنالا
 تامسلا () +2 ©80م-157017622686 «  آنألا قارغتسا » أديمب سفنلا

 رابتعالا ىف عضن نأ ىثبني امناو « بسحف ملعتلا ةيلمعل ىلامجا جتان تسيل
 هفئاظوو مسجلا ةينبو ةيلاعفنالاو ةيجازملا ةلاحلاو ءاكذلا ريثآن لثم لماوع

 * ةيلخادلا ةيويحلا

 سفن ملع تايرظن مظعم تناك اذا : تاوسلا ةيعقادلا صاوخلا

 ةيصخشلا نأ ىلع دكؤت , ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن اهتمدقه ىفو , ةيصخشلا
 ةيصخشلا لوانتت تناكول امك ودبت تامسلا ةيرظن ناف , بكرم يكيمانيد ماظن

 دكؤي ةيصخشلل هفيرعت ىغ تروبلوأ ناك اذاف ٠ ىكيتاتسا روظ:» نم اشاضأ

 تايسسلا ىف هتيرظن نأ اذه ىنعي الف « صخشلا لخاد ىكيمانيد ميلظنت اهنأ ىلع

 (تامسلا) ةيصخشلل ةيئائبلا تادحولا نأىلابعذي هنأ ذا , ةيكيمانيد ةيرظن
 افنو , تامسلاق ٠ اهصاوخ ىف ةيعفاد وأ ةيكيمانيد اهنأ ىلع كردت نأ بجي

 ٠ (01/9ص) ةيعفاد ةوق اهل * هرظن ةهجول

 ا

 تروبلوأ ندروج ةيرظن بناوج ضعيل زجوملا ضرعلا اذه ةياهن ىف
 ةيرظنل ىكيسالك ضرع ةباثمب ربتعت هلامعأ نأ ىلا ريشن نأ دون تامسلا ىف
 ٠ نيريبك راصبتساو ةراهمب ةيساسآلا لئاسملا مظعم اهيف للحي ء تامسلا

 ساساأك تروبلوأ تامهاسم ربتعت نأ بجي « ثيدحلا ملعلا رظن ةهجو نمو

 نكمي نوريثك ءاملع كاتهو ٠ نآينبلا لمتكم جاتنا هنوك نم رثكا هيلع ىنبت
 هذهل ةيقاضا سسأ ءانب نأ فيك حيضوتلو كلذ ديياتل مهب دهشتست نأ

 ىفو . نيردتقملا سفنلا ءاملع نم ةعومجم ىديا ىلع لعفلاب مت دق ةيرظنلا
 ميعدت ىف اومهسأ نيذلا , دروفليجو كنزيأ زنامو لتاك دنوميار مهتمدقم

 لتاك دهتوميار تأمهاسا ضعب ىلع زكرنس لاجملا :قيضلو ٠ تامسلا ةيرظن

 ةيرظتل ىناخلا ىملعلا عشولا حيضوتلو « ةهج نه تامسلا ةيرظن ميعدت ىف

 ٠ ىرخا ةهج نع تامشلا



 ا

 لتاك دنوميار

 « ةيكيرمالا ةدحتملات ايالولاب ةينهملا هتايح مظعم ىغق « دلوملا ىزيلجنا

 ىف ٠ رخآ ىسفن ملاع ىأ عيطتسي الو لئاه ةقيقحلا ىف ىسفن ملاعك هجاتناو
 ىف لتاك دكؤي ٠ افيكو امك عونتملا هجاتنآ ىف هيراجي نا « ةصاخ لاجملا اذه

 ؤبنتلاب حمست ىتلا كلت ىه ةيصخشلاف « ؤبنتلا ةيمهأ ىلع ةيصخسشلل هفيرعت
 لمع ىلع ةردقلا ىلا لصوتن ىكلو ٠ نيعم فقوم ىف درفلا هلعفيس امب
 داعبألا سيقنو فصن فيك ملعتن نأ انيلع بجي ٠ كولسلا نع ةقداص تاؤبنت

 داعبالا هذه سايقو فاشتكا فقوتيو ٠ ةيصخشلل ةديدعلا ( تامسلا )

 نآشلا اذه ىف دمتعي اذل ؛ « مولعلا ةكلم » تايضايرلا مادختسا ىلع هرودب

 ساسحالا طقف عضن » أننأ ىلع دكؤي كلذ ىفو ٠ ىلماعلا ليلحتلا ةقيرط ىلع

 نم ةتْيعم ةلسلس ىلع تاجرد ديدحت كلذ ىليو «٠ تاممس دارفألل نأب ماعلا

 نيمتهملل ةيسيئرلا ةمسهلملا ددحتتو 196٠ : 5 ( ٠ , لتاك ) « تامسلا
 مهألاو « درفلا اهكلتمي ىتلا تامسلا فاشتكاب نذا ةيصخشلا ةيجولوكيسب

 * درفلا اذه ةيصخش نيوكت ىف ةمسس لك ةوقو ةدش ةفرعم وه كلذ نم

 : اهئاكشاو تامسلا عاونا

 مظتنت ىتلا تامسلا ديدحت ىف ىلماعلا ليلحتلا تايتف ىلع لاك دمتعا
 هماهساق حب ربتعي يذلا ) ىملعلا جهنلا اذه نع ضخمت دقو « ةيصخسشلا اهب

 تدسجت ةددعتم تامس ( ةصاخ ةيصخشلاو ةماع ةيسفنلا تاساردلا ىف ةذف

 ىتلا ىلماعلا ليلحتلا ةقيرط ىلا ةبسن « ةيصخشلا لماوع » نع هتارابتخا ىف

 ٠ ةيصخشلا تامس « تاعمجت » اهب ددح

 تافنصتلا اهزربا نم < ةقيرط نم رثكاب تامسلا لتاك فنص دقو

 : ةيلاتلا

 تامس )١( : نيعو ىلا تامسلا مسقي « ةيلومشلا ثيح نمف (1)

 ةبستكملا تامسلا ىلا اهتعيبط ىف برقأ ىعو مدتوعم طماع ةيحلطس

 اعنا ءاعدتعتاق ةمسلا رصانع نم ةعومجم نع ةرابع ىهو 2« تروبلوأ دنع

 ىدل امم رتاوتتو فلتاتو عمجتت ىتلا ( تافصلا نم اريبك اددع مضت ىتلا )

 ةدانتد# اتهئأ# ةيردضم تامص (؟) ٠ ةفاتخم فورظ ىفو دارفألا نم ريثك
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 ةيائمي سيتعت ىهو ٠ تروبلوأ دنع ةيئارولا تامسلا ىلا اهتعيبط ىف برقأ ىو

 ٠ ةيصخشلا نيوكت ىف ةنباث دئاكر لئثمت امك ىرعاظلا كولسلل تءددحم

 نايس )١( : نيعون ىلا تامسلا ميسقت نكمي , ةيمومعلا ثيح نمو (ب)

 ةنيمم ةعامج | نيب ميشت ةكرتشم تامس ىعو . «تنانرممد اجونام ةعاع

 ىو ٠ 1هماونع هناك ةديرف تامض 4() ٠ ةوباشتم ةيفاقث فقورظ ىف

 * دارألا نم هريمث نع نيمم درف اهب زيم'ي ىتلا كلت
 مسا -

 تاهس )١( : عاونأ ثالث ىلا تامسلا مسقي « ةيعونلا ثيح نمو (ب)

 ىوطني الو نيعم فقومل درفلا ةباجتسا ةقيرط ىنعنو . هطئلا اهدقاح ةردقلا
 لودوينتع ةيماثيدلا تامسلا(؟) . ةنيعم ىادهأل اقيعحت تادبقعت نم هيلع

 انالاو انألا تانيوكتو تاهاجتالاو لويملاو عفاودلا نيضتنو ٠ وقم

 هينيوكتا ىمعو ٠ مرتع ةهرمعملأ 08 ةيحا ؤلا تامسلا (؟) . ىلعألا

 ىلعغت و , ُساثملاو ةقاطلاو ةكرحلاو ةعرسلا ةحرد ىف ودبت 2, ةريبك ةحردب

 ٠ ةيعونلا تاباجتسالا نه ةعونتع ةعومجم

 ةيمساأم وأ ةيحازملا تامسلا ىلع نك رمتتس ةلبقملا اتتشقانم ناف امومعو

 ةيصخشلا ناديم ىف لئاك تاماهسا معأ نأل , ةماعلا ةيصخسشلا تامسب لتاك

 ٠ لاجملا اذه ىف زكرمتت تناك اهسايقو

 طككءوماطومتد 7همهنق هلتماط )متو ايميثوزيسلالباقموف ايميثوتكفالا 2١١

 كولسلل ةيدرفلا قورفلا ىف ةمعاسملا نوكت ام رثكأب ةمسلا هذه مهست

 ةجردي نوفصتي نيذلا دارفالا نأ امك + هتاسارد جئاننل اقفو كلذو ؛ دارفألا نيب

 ةهضوانلم8ل1) ايلاعفنا نوربعم مهنأب ابلاغ نوفصوي ايميئوتكفالا نم ةيلاع

 ىف ةيلاع ةجرد ىلع نولصحب نيدذلا دارفالا امئيب 20 ©

 ٠ ايلاعفنا نيربعم ريغ نودبي ام ابلاغ ايميثوزيسلا

 ؛ ةديدش ةروصب ابرطضم « ىلاعفنالا ريبعتلا ىف ايلاع درفلا حبصأ اذاو

 دحن امئيب ٠ ىباثتكالا سوهلا ىغيرمل ةيرافنم اضارعا رهظي نأ عقوتن انلاف

 رهظي نأ عقوتن انناف ٠ يضيقنلا ىلع بلاغلا ىف نوكي ايلاعفنا ربعملا ريغ درفلا
 نأ هثاحبا جئاتن ىلع ءائب لتاك حضويو ٠ ىماصقلل كولسلا ىلا ريشي اه



 سد 5168 -

 دهشتسي هنأ امك , لاجرلا نه رثكأ نهسيساحأ نع ريبعتلا ىلا نلمي ءاسنلا
 ةثوروملا صئاصخلاب ةحضاو ةروصي رئثأتت ةمسلا هذه نأ ىلا ريشيل ةلدأب
 35 رفلل

 6 عدععمل هامان عدم ىلقعلا فعضلا لباقم ىف ماعلا ءاكذلا ()

 نولوي ال ةيصخشلا ءاملع نم ريثك ناك اذا رعككتق دمعدأق]ل 3عقوعج+

 ةحارص هنودعبتس وأ اليثشض ارابتعا الا ةيصخشلا لماوع نم لماعك ءاكذلل

 فسصولا نأ ىلا ريشيو ؛ ةمسلا هذه جردي لتاك نأ الا «٠ ةيصخشلل مهقيرعن نم

 مدق دقف ورغ الو ٠ ةيلقعلا هتاردق ددحي نأ بجي درفلا ةيصخشل لماكلا

 ٠ ةيصخشلل ةيلقعلا داعالا نع انتفرعم ىلا فيضتل ةلالد تاذ تامهاسا لناك

 ءاكذلاتارابتخا ةيمهأو , ءاكذلل ىلماعلا ءانبلا نأشب الئم , انريكفت روط دقلف
 نأ فيكو « درفلا ءاكذ ديدحتل نالعافتت ةئيبلاو ةثارولا نأ فيكو « ةيفاقنلا

 ٠ ىنمزلا رمعلا عم ريغنت ةيلقعلا تانوكل“
 اوم دام عهنعاط 7قانق : ةيباصعلاو ةيلاعفنالا لباقم ىف انآلا ةوق (؟)

 ءانب ىف ةريبك ةيمهأ ةمسلا هذهل صاواتمدهللاإ ةتتق 101 تقل

 , انالا ةوق نع ىسفنلا ليلحتلا موهفم كلذ ىف لتاك ىنبتيو ٠ ةيصخشلا
 ليلحتلا ةسردم هيلا تبهذ ام ديؤت ارتلجناو اكيرمأ ىف ةددعتملا براجتلا نأل

 رهوج ودبي اذل + ةيباصعلاو قلقلا ىضارعأب طبتري انألا فعض نأ نم ىسفنلا
 هتالاعفناوهثعاوب ىف مكحتلا ىلع صخشلا ةردق مدع ىف لتاكل ثلاثلا لماعلا

 ىف ةيلاع ةحرد ىلع لصحي :ىذلا درفلاو ٠ ةعبشم ةقيرطب اهنع ريبعتلا ىفو
 هاجت ىعقاو « ايلأعفنا ءىداه . رباثم ٠ جضان هنأب فصوي دق ةمسلا هذه

 ىلع لصحي ىذلا صخشلا اما ٠ ىباصعلا بعتلا نم لاخ هنأ امك , لكاشملا
 لامتحا ىلع رداق ريغ هنأاب فصوي كلذ ضيقن ىلع هدجن ةضفخنم تاجرد

 دعبتسي ملو ٠ ايبصع قهرمو « برهتم « ايلاعفنا عوفدم . بلقتم * طابحالا
 ةمسلا ضيقن ىلع اهنكلو ةمسلا هذه ةوق ىلع ةيثارولا لماوعلا رثأ لتاك

 دجوي امك ٠ اهيف ايساسأ ارود بسلت ةربخلا نأ دجن ثيح ةيناثلاو ىلوألا
 ٠ ةفلتخملا نهملا باحسأ نيب ةمسلا هذه ىف فالتخا

 ةيلصا ةمس :ة«اهطالثأاإ جايتهالا ةعرس وأ ةيجايتهالا (4)

 عمو  لافطالا ىدل ةيصخشلا ءائب ىف صخاألا ىلع ةزراب لتاك امدجي
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 ىلا ريشيو ٠ رابكلا ةيصخش ءانبل انليلحت ىث مهست نأ عيطتست اهناف كلذ

 ةراثستسالاب فصوت ىتلاو ةيكينيلكالا ةنمازتملا ضارعألا ىف مهست اهنأ
 ةبسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لمصحي ىذلا صخشلا نأ امك ٠ ةينوتاتاكلا
 صخيشلا عم ضراعتي ىلاتلاب هكولسو « جايتهالا عيرس هنأب فصوي ام ابلاغ
 ,ودهلاب مستي ىذلاو ةمسلا هذه ىف ةضفخنم تاجرد ىلع لصحب ىذلا
 * ىبسنلا اضرلاو

 ةيروقلاو ةيلاعفنالا نم ة سلا هذه زيمن نأ بجي اننأ ىلا لتاك ريشيو
 ريغ ةقلعلا ةيصخشلا ىف كلذكو ٠ جازملا بلقتو ةباكلا ىف رهظت ىتلا
 بحاصت جايتهالا ةعرس نه عون دجوي هنأ ليدحتاا رهظأ دقلف ٠ ةرقتسملا
 ٠ هايتنالا بذج ةلواحمو قلقلاو رتوتلا

 مورتتسقسوم 6منق مانطوصتمس] 76 عوضخلا لباقم ىف ةرطيسلا (0)
 , ةيناودعلاب ةمسسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصد ىذلا صخشلا ىمم
 صخيشلا امأ ٠ انألا ةوقو ذوقلاو , طاشنلاو تاذلاب ةقثلاو , دادتعالاو
 ,مضاوتلاو عوضخلاو عونخلاب مستني هناف ةضفخنتم تاجرد ىلع لصحي ىذلا
 ريبك دح ىلا فقوتت ةقباسلا ةمسلا لثم ةمسلا مذهو ٠ لاثتمالاو ةعاطلاو
 , كلذك اهيف رثؤت ةيئيبلا لماوعلا نأ نم مغرلا ىلع , ةينيوكتلا لماوعلا ىلع
 ليمت ىسفنل ١ جالعلا ريثأتب نونسحتي نيذلا صاخشالا نأ دجن اننأ ثيح
 ٠ دايدزالا ىلا ةمسلا هذه ىف مهتاجرح

 ةسومررعو دمتم 0عقانتم626] * بائتكالا لباقم ىف حرملا ()
 رورسلاب ةمسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصحي ىذلا صخشلا فصتي
 « مالكلا ةرثكو ٠ ةماكفلا حورو ةيلاعفلاو طاشلاو ةيعامتجالاو حارشنالاو
 ثيح ةيسلا هذه ىف ةضفخنم تاجرد ىلع نولصحي نيذلا سكع ىلع كلذو
 .٠ مالكلا ةلقو ةدالبلاو عوضخلاو ةياكلاو لازعنالا ىلا نوليمي

 ةصاخ ةيئيبلا لماوعلا ةيمهأ ىلع لتاك دكؤي ةمسلا هذهل ةبسلابو
 اذه , مهدالوأ ىلع نادلاولا اهضرفي دق ىتلا فكلا ىلع ةثعابلا' تاريثأتلا
 ٠ ةطسوتملا ةقبطلا نم ايلعلا ةئفلا لافطأ نم رثكأ ةبئتكم ؤأ ةرتاف نوكت نأ ىلا ليمت ةطسوتملا نم لقالا ةقبطلا لافطأ ناب هجئاتن عم قفني ديكاتلا



 سه الاأل -

 ةدش لدعم يق فلتخت ممألا نأب هجاتنتسا معدت ةلدأب لتاك ده 0 د امك

 ٠ نييناطيربلا نم احرم رثكأ نودبي الثم نويكيرمالاف ء ةمسلا هذه

 : ةيعبتلا ةصاخ لباقم ىف ىباجيالا ىلعألا انآلا ةصاخ مب

 طومتاتجعم عنومعوجم للمس وماع» ؟ةدماتق 0عجعدقعمأ طقعقعاعت»

 فصويدقو ٠ ىسفنلا ليلحتلا ىف ىلعالا انألا موهفمب ةمسلا هذهلتاك طبري.

 دقاع , لوئسم هنأب ةمسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصحي ىذلا صخشلا
 ىلع لصحي ىذلا صخشلا امأ ٠ ايلاعفنا رقتسم , سانلا عم فيطل « مزعلا

 ء* رتهتسم » لثم تاريبعتب فصوي دقف ةمسلا هذه ىف ةضفخنم تاجرد

 ضعب دجوت هنأ لتاك ررقيو «٠ هتابجاول لمهم , بلقتم ٠ لوسك 2, شئاط
 ىوتسملاو ةيعامتجالا ةقبطلاب ةمسلا هذه طابترا ىلا ريشت ىتلا تانايبلا

 ةيداصتقالاتايوتسملا ىدل دجوت ةمنسلا هذه نأب تارشؤم دجوتف ٠ ىداصتقالا
 ٠٠ةيلاعلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةقبطلانم ىلعأ ةجردب ايندلا ةيعامتجالاو

 صخشلا وعمته ”6طقانع 875682 : نبجلا لباقم ىف ةعاجشلا (8)

 , رماغم هنأ ىلع ىري ام ابلاغ ةمسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصحي ىذلا
 ىنلا صخشلا سكع ىلع  رخآلا سنجلاب ادج متهمو ىعامتجا 0 عاجش

 دودحملا مامتهالاو نبجلاو لجخلاب فصتيف ةضفخنم تاجرد ىلع لصحي

 رمعلا مدقت عم دايدزالا ىلا ةمسلا هذه تاجرد ليمتو ٠ رخالا سنجلاب

 نيباصلاو نيحناجلاك ةنيعم ةيكيئيلكا تائف ىدل ةماع ةروصب عقترتو 0 ىنمزلا

 ٠ نييتايوكيسلاو ىبائتكالا سوولاب

 صخشلا 2ءعصمألو عانق طقضصتق : ةنوشخلا لباقم ىف ثنختلا (3)

س نوكي نأ ىلاليمي ةيسلا هذه ىف ةيلاع ةجرد ىلع لصحي ىذلا
 , رثآتلا عير

 ةضفخنم تاجرد ىلع لصحي ىلا درفلا دجن كلذ ضيقن ىلعو ٠ اثنخمو

 * ةيعقاوو ادانعو ةمارص رثكأ نوكي

 )2 0٠١مماعتسستمد ؟تمدق ةلعدتم قفاوتلا لباقم ىف كشلاو ةريغلا :

 ابياترم ودبي ةيسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصحي ىذلا درفلا دحن

 نوكي ةضفخنم تاجرد ىلع لصحي ىذلا صخشلا دجن امئيب «* ادساحو

 اققاوت رثكأو البقت رثكا ٠ ْ
عقسعستو ةيعقاولا لباقم ىف لابخلا ىف قارغتسالا (41)

 قتتالف ؟ءدقانق م

 نا ىلا ليمي ةمئسلا هذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع لصحي ئذلا درغلا نأ ظحالن
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 رومالا ىف اقرغتسمو « ةيلمعلا رومألاب لايم ريغو ٠ لايخلا ىف اقرغتسم نوكي
 يملعلاو ىديلقتلا صخشلا ىلا ةضفخنملا تاجردلا ريش امئيب . ةيلخادلا

 ٠ قئافحلاب متهلاو

 درع لموقك ؟ةنمانق ةمالعةمه685 :  ةحاذسلا لباقم ىف ءاهدلا ١7

 رشابملاعيرصلا درفلا كلذ نم , ركاملا رذحلا ىكذلا درفلا نب ئيمن' ةمسلا ءذه

 يك دسم

 ننلا معمصعصعمف : ةقنلاو د'دتعالا لباقم ىف بنذلاب روعشا 0)

 ةيلاع تاحرد ىلع لصحي ىذلا صخشلا ودق همدققعدأا 806عدوعوت

 , ارش بقترملا فئاخلا مومهملا قلقلا يصخشلاب نوكي ام هبشأ ةمسلا هذه ون

 هسفنب ادنعم نوكي نأ ىلا ليمي ةضفختم تاجرد ىلع لصحي ىذلا ضيقن ىلع
 ٠ اهب اقث“و

 م01 6دلذوصد 7ععدق همدفعتتنةغأود : ةظفاحملا لباتد ىف ررحتلا )1١5(

 نيبداقتنا اونوكي نال نوليمي نيذلا صاخشالا نيب ةمسلا هذه زيمت

 راكفألل ةرياسم رثكأ اونوكي نبذلا ءالؤع نع كلدو « مهلارآ ىف نيدرحنم

 ٠ ةيديلقنلا لاكشألاو

 5]856- ' : نيرخآلا ىلع دامتعالا لباقع يف ىناذلا ءافتكالا 6

 نولصاحاا دارقألا ليس قالك 1 ءلعصعإل علمتم عمم ةعرعسة عع

 نولضفيو 2 ةليحلا ىعساو اونوكي نأ ىلا ةمسلا اذه ىف ةيلاع تاجرد ىلع

 ةضفخنم تاجرد ىلع نولصحي نيذلا دارفألا دجحن امئيب « ةصاخلا مهتارارف

 ٠ تاعامج ىلا نيمتنملاو نيعباتلاب اونوكي ام هبشأ ةمسسلا هذه ىف

 ىفطاعلانيوكتلا فعض لباقم ىفت اذلا وحث ىفطاعلا نيوكتلا ةوق )١1(

 ظلوا دعاك هد انصعمأا ؟هدجحقأأم» ”مانق ريومع : تاذلا وحن

 معاك -ممدكغتسعداأ ؟هدصمأتمم

 ةمسلا هذه ىف ةيلاع ةجرد ىلع لصحي ىذلا صخسشلا فصوي ام ابلاغ

 « صيرح « ةميزعلا ىوق « هتالاعفنا ىلع رطيسم « ايكولس طيضنم هنأب
 تاجرد ىلع لبصحي ىذلا صخشلا دجت ضيقنلا ىلعو , ايعامتجا ساسح

 براضتمو « لابم ريغ , انواهتم , اعفدنم نوكي ةمسلا هذه ىف ةضفخنم

 ٠ كلذك
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 * نأتملا
 : ضفختلا ىمفانلا رتوتلا لباقع ىف ىلاعلا ىعفادلا رتوتلا 01

 اعط ءععوتع ةعدمتمد ؟عمسنم 10 هدهذع اعدقتم»

 نئمطملا درفلا نم ةراشسالا لهسلا عقدتملا رتوتملا درفلا زيمت ةمسلا هذه

27 

 زاجياب اهانضرع دقو . لباك ةيرظن ىف ةيلصألا تامسلا زربأ كلن-

 علاعم مظعأ نم ربتعت ةيصخشلا ةسارد ىف لئاك تاماهسا نأ قحلاو ٠ ديدش

 . ةيسفنلا تاساردلا روطت



 ةيصخشلا تابارطشضا

 تايرظنلانم اضعبو ٠ ةيصخشلا موهفم ةقباسلا تاحفصلا ىف انحضوأ

 جزتمت تانوكملا هذه ٠ ىرخأب وأ ةقيرطب اهتانوكم ىف ثحبتو اهرسفت ىتلا

 ٠ رخآ نع صخش اهب زيمتب امك ةيصخشل ثلا ددحتف ةدب رف روصب فلتاتو.

 ىوسلادرفلا ناق ةيصخشلا تانوكم لوح رظنلا تاهجو تفلتخا امهمو

 .ةيويحلاو ةيعامتجالا هتابلطتمو ةيصخشلا هتافص نيب نزاوتلا ظفح عيطتسي
 اضرعم نوكي درفلا ناف ٠ نزاوتلا وأ قفاوتلا اذه ىف لالتخا ثدح اذا نكلو

 نم ةدشلا ىف تالاحلا هذه جردتت دقو ٠ ةيصخشلا بارطضا تالاح ىدحال

 , ( ناهذلا ) ىربكلا تايارطضالا ىلا ( باصعلا ) ىرغصلا تاآبارطضالا

 : ىتآلاك جردم ىف اهبيترت ىلا ضعبلا ليميو»

 امص 1 ءلءصءإل ٠ ةءافكلا ملع ١

 اطصطولدسءنع < نزاوتلا نادقف  ؟

 اهدصمأ هدتسقأت هده  ةضراعلا وأ ةثراطلا تالوحتلا ©

 ةتمدمهءادنتمد ٠ ككفتلا

 1هعسعا هاه راطشنالاو قلفتلا ه

 سايق وهو هتيعوتل نايب نود بارطضالا ةجرد جردملا اذه حضويو
 ٠ ةيصخشلا ىف ءاوسلا دح نع دعبلا ىدمل

 لطعت وأ ةيصخشلا جضن مدع نم ةءافكلا مدع تالاح حضتتو )١(

 ىثارولا ةيعونب ىلقعلا فلختلا ىلا اهمهأ عجري بابسأل اهومنو اهروطت
 اهمهأ لعلو ةلوهسب تالاحلا هذه رصح نكمي الو ٠ ءاوس دح ىلع ىئيبلاو

 « هومث لحارم لالش لفطلا اهل ضرعتي ىتلا ضارمالا « ةدالولا تاباصا ىع
 ةصاخو ةيددغلا تابارطضالاو مسجلا ىف ةيويحلا ةيئاميكلا تابارطضالا

 ءازجأ ضعب ىف افلت بيست دق ىتلا ثداوحلاو ؛ ءامصلا ددغلاب لصتي ام
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 .نوكي نأ عقوتاا نمو ٠ ةيئارولا تاريثأنلا ىلا ةفاضالاب . ىبصعلا زاهجلا
 بلختلا ةجرد تداءزا املك ةلالد رثكأ ةيصخشلا فئاظولا ىف روصقلا
 . ىلقعلا

 تايلمع قيرلع نع اضيأ ةيصخشلا ىف ةءافكلا مدع ةلاح اشنت دقو
 ىلقعلا فعضلا وأ 62310:2608(36 روهدتلا وأ 36معت6781108  للحتلا

 تاردخملاو لوحتلا نامداب تالاحلا هذه نرتقتو . 0636هامه ىونانلا
 اصيأ تالاحلا هذه نرتقث امك « هحيحصلا ريغ ةيذغتلاب ةلصتملا تابارطضالاو
 ىف ببست ىتلا وأ ٠ ةرشايم ةروصب غامدلا ايالخ ىف رثؤن ىتلا ضارمالاب
 * ميدتسملا فزنلا تالاح ىف مدلا طلجب ءارج نم غامدلا نييارش دادسنا

 دهيلعقلطي نسلا ىف مدقتلاب خملا فلتك ىرحأ تالاح كلذ ىلا فاضيو
 ءغاسلا ةحسنأ فلت نع اشنن ىعو ٠ 0©5نلع 081070818 « رابكلا لبخ ء

 ركذت نم مغرلاب اذه ٠ ةئيدحلا ناربخلا نايسنو ةركاذلا فعض اهضارعأو
 ملطصم تالاحلا هذه لنم ىلع انايحا قلطي اذل ٠ ةيضاملا ةينوهطلا تاربخلا
 « ةيناثلا ةلوفطلا »

 ضارمألا ضعب نع تالاحلا هذه أشنتو : نزاوتلا لالنم“ا تالاح (؟)

 تالاحلاهذع فلتختو ٠ اينيثاكيسلاو داهطضالاب روعشلاو ايريتسهلاو عرصلاك

 ىف كرتششت اهنكل , ةيصخشلا ىف ةيسفنلا بناوجلا ىلع اهريثأت ثيح نم
 ٠ اهنزاوت دقفت ةيصخشلا لعج وهو دحاو لماع

 ةيصخشلا لوحتت تالاحلا هذه لثم ىفو : ةيصخشلا لوحت تالاح (؟)

 ىلا ةاعدم اهتالاح حبصت لب بسحف ريغتت ال انايحأو ىلصألا اهعباط نع امامت

 «يبونجلا باثتكالا ناهذ مسا اهيلع قلطي ىتلا تالاحلا يف امك بوانتملا رياغتلا

 'اارشابم ارثآ كرتي ةقباسلا تالاحلانم ريثك : ةيصخشلا ككفت تالاح (1)

 ةيتابوكيسلا تافارحنالا ةلاح ىف امك اهككفتو اهللحت ىلا ىدؤي ةيصخشلا ىف

 * ةيصخشلا ددعت تالاح وأ

 ةيلقعلا ضارمألا ضعب نم اذه ثدحيو : ةيصخشلا راطشناو قلغت (5)
 ٠ ( انيرفوزيشلا ) ىلقعلا ماصفلاك
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 حصضوي ال ضماغ ةيصخشلا تايارطضا ميسقت ىف جردملا هاجنالاو

 ىلع فرعنلا ىغبي ىذلا سرادلاف ٠ ةفلتخملا ةيضرملا تالاحلا صئاصخ

 ةفلتخملا ةيضرملا تالاحلا فرعي نأ هل لضفألا نم ةيصخشلا تابارطضا

 ٠ ةزيمتم ضارعأأ نم ةلاح لك هب فصتت امو ةيكولسلا اهصئاصخو ايقئاقحو
 ,ةدشلانم ةفلتخم تايوتسمبو ةددمتم تاجردب ةفلتخملا تالاحلا دجاونت دقو

 , ةيضرم ةلاح جردنت نأ عقوتملا نم اذل ٠ ةيصخشلا نيوكت ىف اهرودب رئؤتو
 اهكولس ضارعأو رهاظمل اققو سمخلا تاتفلا هذه نم ةئف نم رثكأ ىف ةئيعم

 ' ىضرلا

 رايعملا ىلا أجلن دقف ٠ ىضرملا كولسلا ديدحتل رايعم نم رثكأ كانهو

 نم ةلاحب ةصاخ ةيضرم ضارعأ روهظ وهو ٠ ( ىجولوثابلا ) ىضركا

 دحأ دجن نأ ةقيقحلا ىف بعصي هنكلو ٠ ةفورعملا ةيطمنلا ةيضرملا تالاحلا

 نسم رخآلا ضعبلا أجلي اذل * ضارعألا هذه نم ضرع نم ولخي ءايوسالا
 ةجرن ىتعيو ٠ ىفرملا كولسلل ىئاصتا رايعم ذاختال نيصتخملا
 طسوتملا نع دعيلا اذه نكل ٠ ساتلا نيب عئاشلا وأ طسوتملا نع درفلا دعب

 ىلع نيعقاولا صاخشالا نم الك ىمسن اننأ امك ٠ اضيأ هديدحت ىف فلتخي

 ضعبلا أجلي دقو ٠ ذوذشلا ىف ةيساوس مهنأ ىأ . ذاوشلاب سايقملا ىفرط
 لوبفم وه امف ٠ ىراضح رايعم  ةيراضحلا رظنلا ةيجو مادختسا ىلا رخآلا

 نكلو ٠ ىوس ريغ لوبقم ريغ وه امو . ءاوسلل ارايعم ربنعي ام ةراضح ىق
 ةراضح ىف لوبقم وه امف , رخآلا اهضعب نع فلخت تافاقثلاو تاراضحلا

 دح ىلا ايبسن رايعملا اذه ريتعي اذل ٠ ىرخأ :راضح ىف لوبقم ريغ نوكي دق

 ,ةقباسلار يباعملا نم رايعم ىأ لمهن ال نأ بجي ريياعملا هذه فالتخا مغرو

 نكلو 2 اهفارحنا ةجردو اهادمو ةلاحلا ةعيبط ىلع ارييك ا!ءوض ىقلن اهنأ ذا

 ايسفن انيوكتو ايلخاد اعارص سكعت نأ بجي, ةلاحلا نا وه ىفيظولا رايعملا

 ىلا ادانتسا مهيلع مكحي ال كولسلا ىف ىضرملاو ءايوسالا نأ ىأ : انيعم ايضرم
 ةيسنلاب كولسلا ةفيظو ساسأ ىلع امناو ٠ بسحف ةدئاسلا ةيفاقثلا ريياعملا

 اكولسناك ىروعش ال ىلخاد عارص نع ربعي كولسلا ناك ناف ٠ ةيصخشلل
 ناك ( ايروعش اكولس ىأ ) تاعارص ةيأ نع ربعي ال ناك اذا اما . ايضرع



 دو

 عمتجم ىف ةناهالاب رمتسملا ساسحالاو كلا كولس الثمف - ايوس اكولس
 لحرلاو - ايلحاد اعارص لحي الو ةيفانث ةداع لثمي هنأل ىوس كولس وبودلا
 ايلخاد اعارم سكني هكولس نال اذاش هربتعت انعمتجم ىف طارفاب كاكشلا

 ٠ ايضرم ايسفن انيوكتو

 ينعم ساسأ ىلع هيلع مكحي نأ بجي ىغرلا كولسلا فيرعت نأ ىأ
 ٠ هتاذ كولسلل ىجراخلا رهظملا ساسأ ىلع سيلو هتغيظوو كولسلا

 ةيسفملا تاعارصلا عاوثأ ضعي نم نولخي ال ءايوسألا مظمم ناك اذاو

 ىف سيل ضيركلاو ىوسلا نيب يسأمالا قرفلا ناف . لح نودب ىقبن ىنلا
 وه ىماسألا قرفلا نكلو . ةيسفئلا تاعارسصلا نم هول مدع وأ اهعدحأ ولخ

 * لح نودب ىقب ولو ىتح عارصلا فقوم لمحت هنكمي ىوسلا نأ

 2602068 باصعلا امه نيتئف ىلا ةيضرملا ضارعألا ميمسقت نكمبو

 ]وزمط0518 ناهذلاو . ( ىرخملا تابارطضالا وأ ةيسفنلا ىمارمالا )

 «٠ ( ىربكلا تابارطضألا وأ ةيلقعلا يضارمالا )

 ةيباصعلا تالاحلا (1)

 زيمتيىباصعلا نأ الا . اهعونتو ضارعألا ددعت تالاحلا هذه ىلع بلغي

 هيلع فرعتلا ىسفنلا ىئاصخالا ىلع لهسيو هكولس زيمي هريغ نه رثكا ضرعب

 ٠ ةلوهسب

 قفارتلاو ىسقتلا قفاوتلا ءوسب ةماع ىباصعلا صخشلا زيمتب

 هسقن ىلع ارطخ لشي ال تالاحلا نم ريثك ىف ىباصعلا نأ امك ٠ يعامتجالا
 ةرركتم ةيروعش ال ريبعت قرطل ةسيرف نوكي صخش وهف ٠ عمتجملا ىلع وأ

 ةدعاسملل ابلط نيرخآلا ىلا أجلي دق اذلو , اهنم صلختلا ىف هتبغر نم مغرلاب '

 : ىباصعلا هب زيمتي اممو ٠ هتالكشم لح ىغ

٠ 
 ١. ةدامسلا مدعو ةدحولاب عشب دقف ةساعتلاب روعشلا

 ىلخادلا عارصلا ىلع ليلد ) كولسلا ىف ةيعقاولا مدع .. ؟
 ٠ ( دوجولا

 سواسولا وأ فواخملا وأ قلقلاك ٠ ةنيعم ضارعأ - *



 هل 730/5 د

 سفن كلسي ضيرملا نأ ىأ 2 ىرهقلا راركتلاب فصتي كولسلا اذهو

 هذه ةيلوقعم مدع وأ ةفاخسي هيعو عمو هيق مكحتلا نود ةرم دعب ةرم كولسلا

 هناق عارصلا لحي نأ نم الدب ىراركتلا كولسلا اذه ناف عبطلابو ٠ كولسلا
 ٠ ةغرفم ةيضرم ةقلح ىف ىسفنلا ضيرملا عقيو امقافت هديزي

 ,ىرهقلا ساوسولا « فواخملاو . قلقلا ةباجتسا ىه باصعلا تالاح معأو

 ةباجتسالاو ٠ ةيللحتلا ةباجتسالاو , ( ايريتسهلا ) ةيلوحتلا ةباجتسالاو
 .٠ ةيداقتكالا

 : فستنءا# قلقلا الوأ

 قلقلاو ٠ ىلاحلا رصعلا ىف اعويش باصعلا تالاح رثكأ قلقلا ربتعي
 فلتخيو ٠ درفلا نايك ددهي هنا ىف ههبسشي وهف « هنع فلتخيو فوخلا هبشي
 ددهب ىجراخلا ملاعلا ىف نيعم ردصم نم ايلاغ نوكي فوخلا نأ ىف هنع

 ضماغ روعش هناف هتالاح رثكأ ىف قلقلا امأ « هب ايعاو نوكي ىذلا درفلا نايك
 نوكي اه ابلاغو , ىجراخلا ملاعلا ىف ملاعملا حضاو ريغ ءىش نم ديدهتلاب

 ٠ ةيعامتجالا ريياعملا ميطحتنم فوخلاو بنذلاب ساسحالاب اطبترم

 .ىلع فرعتلا نود ةيبعصلا نم ىوكشلاو رتوتلاب قلقلاب ضيرملا زيمتيو
 ' ةباجتسا بحاصت دقو ٠ ةيروعشاللا ديدهتلا رداصم لهجي ذا + هفوخ ردصم
 .ماجوا وأ فارطالا ةدورب وأ ةيؤرلا ىف ةللغز وأ مضهلا ىف تابارطضاب قلقلا

 ٠ دئازلا قرعلا وأ فاتكالاو ةبق رلا وأ رهظلا ىف ةيلضع

 .نم ددع ىف ضيرملا تافرصت ىلع بلغيو ماع ةلاحلا هذه ىق قلقلاو

 ماعلا قلقلا نم غوتلا اذه نيب زييمتلا سفنلا ءاملع لواح دقو ر فقاوملا

 قلقلاب درفلا هيف رعشي ىذلا ىعوضوملا « فقوملا قلق » ةلاح نم « ىضرملا »

 ,نسم قلقلاك هلبقتسمو ةهنايك ىلع ريبك رثأ هل هتايح ىف نيعم فقوم ءازا

 دقو لب ٠ ايضرم قلقلا نوكي ال ةيناثلا ةلاحلا هذه ىف ٠* الثم تاناحتمالا

 ٠ ةيعفادلا ةلاحلا طيشنتل ايرورض نوكي

 : مطدطنغ ىشركا فوخلا  ايناث

 .نم فوخلاك « ةئيعم فقاومت نم ةيقطنم زيغ ةجردل درفلا فاخيإ نأ وهو



 ب6

 نم ىودعلا نم وأ « تاناويحلا وأ , ةقلغللا نكامالا وأ ةيلاعلا نكامالا وأ مالظلا

 ةجيتن نوكتت دق ىشرملا فوخلا نم عاونالا هذهو ٠ غلا ٠٠٠ هايملآ وأ ضارمألا

 هيلا تلقتئا ةيدلج ىودعي باصي ىذلا ةلاح ىف امك ةرشابم ةيلفط تاربخل
 نكامالا نم فوخلا ةلاح ىف امك ةيروعش ال ةيزمر نوكت نأ وأ + هريغ نم

 * ةدحولا نم فوخلل ازهر ةحوتفملا

 اقفو ٠ لافطالا فواخم نيوكت ىف اريبك ارود ةلوفطلا تاربخ بعلتو

 ,ةجعزملا تاريثلا ضعب عم فقاوملا ضعب نرتقت ثيح ؛ ىطرشلا ملعتلا نيئاوقل
 هضع ىذلا لفطلا الئمف ٠ ةجعزملا تاريثملا ةميق سفن فقاوملا كلت بسكتف

 اذه ناف , رارقلا هنم عطتسي مل قلغم نكر ىف رفاس لكشب هدده وأ بلك

 ةرشلإ نايسن نم مغرلاب ربكلا دنع ةقلغلا نكامألا نم فاخب دق لفطلا

 ٠ ةثداحلا كلن دعب بالكلا عم هبعل وأ هتبحاصم نه مغرلابو اهسفن

 : 05251088 ةيرهقلا سواسولا  اثلث

 ىمعو © رارمتساب درفلا نهذ لغشت راكفأ وأ ةئيعم ةركف سواسولاو
 مدلاو توم ىف ركفي ىذلا صخشلاك « قالطالا ىلع ةلوبقم ريغ نوكت ام ابلاغ

 ىف ركفي ىذلا صخشلا وأ ٠ راكفألا هذع نم صلختلا عيطتيسي الو رارمتساب

 * ةريرششلا ةيئاودعلا راكفألا ىف وأ , ةرمتسم ةغفصب ةيسنج لامعأ

 مهنع اممنر درفلا اهرركي ةيرهق لاعفأب سواسولا ةلاح بحاصت ام ابلاغو

 ' مدع نم مغرلاب ةقرسلا نونج لثم , فخسو ءابغ اهنا اديج فرعي هنأب املع

 ةيزعر انع ةيرهقلا لامعألا ةميق ناف عبطلابو ٠ اهسفن تاقورسملا ىلا هتجاح

 لسغي ىذلا صخشلا .« رخآ لاثم ٠ درفلا 2 ىسفنلا عارصلل ةيسنلاب

 ٠6 ىرخأ مرم نيديلا لسغيل ىهتني مث“ مع ممتسو رهطتيو رارمتساب هيدي

 بيست ىزهب الوعو مب لك اردو تع اح زشي رطب لير اذدكهو
 ؟لذ

 لمرنا + ةبزمر بلاغلا ىف ىهو « ةيساوسولا سوقطلاب تاداعلا هذه ىمستو

مرامم وأ ةركف نم ريهطتلا ىف ةبغرلل
يوبحم ايفر وأ ( ةيرسلا ةداعلاك ) ةي

 ة

 * عمتجملا ةباقر نم افوخ ةيداع ةقيرطب اهعابشا عيطتسي ال



 هم لاك

 مموج عنمنمد ؟عهعاتم» (ةيلوحتلاةباجتسالا وأر 123866518 ايريتسهلا  اعبار

 نأ نود ةيمسج ضارعأ ىلا ىلخادلا عارصلا لوحتي ةلاحلا هذه ىف

 ءتابارطضالا : ىمهم ثالث ىلا تالاحلا هذه مسقنتو ٠ ىوضع ساسأ اهل نوكي

 لثم هنادقف وأ ساوحلا نم سح ىف صقنلا تالاح لثم ةيريتسهلا ةيسحلا
 ىريتسهلا للشلا ىه ةيناثلا ةلاحلاو « قوذتلا وأ سمللا ةساح نادقف ةلاح

 فو ٠ لجرلا وأ عارذلا لثم مسجلا ءاضعأ نم اوضع للشلا بيصي امدنع
 مدسسع ةلاح ىف رهظت ةيكرحلا ةيريتسهلا تابارطضالا ىهو ثلاتلا عونلا

 نفج وأ هتبقر وأ هعارذ ىف ةداح ةيئاجف ةيكرح تامزل ىلع درفلا ةرطيس
 ٠ نيعلا

 ىف رهظي ام ةيلوحتلا ةيريتسهلا تاباجتسالا ىلع ةلثمألا حمضوأ نمو
 ناديم نع دعتبي امدنع ىفاعيو « ةأجف للشلاب ىدنجلا باصيق لاتقلا نادم

 ٠ ةعزاللا ةياعرلا ىقليو ةكرعملا

 ءطاومهعءاوأنجع >عهعاتمه ( ةيللحتلا ةباجتسالا ) ةيصخشلا للحت  اسماخ

 .تاهاجتا ةدع ىف عارصلا رهظيو ةيصخشلا للحتت ةلاحلا هذه ىفو
 ةيكولسلا طامنالا عم ةيحان ىف ةيكولسلا طامنالا قفاوتت ال وأ « ةضراعتم
 ىبري ىذلا بألا ةلاحلا هذه ىلع ةطيسبلا ةلثمألا نمو ٠ ىرخأ ةيحان ىف
 ةلاحلا رهظتو ٠ هرجتم ىف بارمو شاشغ رجات وهو , ةيلاثملا ىلع هدالوأ
 ثودو ةفلتخملا فقاومللا ىف هرود مم قفاوتلا درفلا عطتسي مل اذا ةيضرملا
 ةركاذلا نادقف لثم تالاح ةدع ةيللحتلا ةياجتسالا ذخاتو ٠ ىسفن عارص
 دستتخنمام معهعمدقتتا' ةيصخشلا ددعتو , 431م6 دورشلاو عسسعقتم

 عارص فقوم ْنِم صلختلل باذلا نم بورح ةلاح ىع ةركاذلا نادقف ةلاح
 هلق 2 اميدتسم سيلو تقؤم نايسنلا اذهو صخشلاب طيحم ديدش ىسفن
 هتلاحا صخشلا اهدعب دوعي عيباسأ ةدع وأ امايأ وأ تاعاس ةدع رمتس
 ٠ ركذتلا نادقف ةرتف ءانثأ ىف ثدح دق ام نايسن عم ةيعيبطلا

 درفلا لقتني دقو تاوئس ةدع ىلا دتمي دق ةركاذ نادقف وهف دورعشلا امأ



 ا لا

 دقو , هردصمو عارصلا فقاوم نع اديعب ديدج طيحم وأ ةئيب ىلا اهلالخ
 ٠ ام اعون ةليوط ةرتفل رمتسم جالع دعب ءاوسلا ىلا ةلاحلا مجرت

 بدالا ىف اصوصخو ةفنولأم ةلاح ىهف ةيصخشلا ددعت ةلاح ىف اهأ

 قبطنت ىتلا صصقلا رهشأ ىمعع دياه رتسمو لكيج رونكد ةصقو ٠ ىلايخلا
 ةيضرم ةلاح ىه ةيللحتلا ةيصخشلا هذه نأ عقاولا ىفو ٠ ةلاحلا هذه اهيلع

 بوانتت رثكأ وأ ناتيصخش درفلا ىلع رهظتو ٠ ثودحلا ةردان اهنكلو ةديدش

 ٠ ةفلتخللا فقاوملا ىف ةيكولسلا هطامنأ ىلع ةزطيسلا

 قفا نوت كاسل يبائتكالا اسداس

 نادفقو قرالاو زيكرتلا نع رجعلاو ىسألاو سايلا روعش هيف رهظيو
 ةداح تاباجتسالا هذه نوكت ةديدشلا ةيضرملا تالاحلا ىفو ٠ ةقنلا'

 . ةرمتسمو-

 .٠ نيالا وأ جوزلاك سفتلا ىلع زيزع نادففل ةجيتن ةلاحلا هذه رهطظت

 لوالا نأب بئتكملا يناهذلا نع بئتكملا ىباصعلا زيمتيو ٠ لمع ىف لشف وأ

 ٠ ىناثلا اهدقفي امنيب عقاولا ةايح نع امامت لصفني ال.

 ةيناهذلا تالاحلا (بر

 ةلاحلا ىف ضرملا نأب ٠ ةيباصعلا تالاحلا نع ناهذلا تالاح فلتخت

 ىلع وأ هيلع رطخ هكولس ىف نوكي دقو « مقاولا نع الصفنم نوكي داكي ىلوألا

 . عمتجملا عم ققاوتلا نع رجاعو + هسفن ةيامح نع زجاع ومعو « عمتجملا

 , ناعذلا تالاح فلخ نانمكت بايسألا نم نيتئف كانه نأ نم مغرلابو
 تالاجلا هذه نم ريثكلا ناف « ةيئيبلا تابيسملاو ةيوضعلا تايبسملا ىهو.

 ٠ اعم ةيئيبلا لماوعلاو ةيوضعلا لماوعلا نيب لعافت ىلا اهبابسأ عجري

 سوهلا ناهذ (  اينارفوزيشلا ) ىلقعلا مإصقلا : نامذلا تالاح مهأو

 ىوضعلا ناهذلاو ٠ ( ىناهذلا بائتكالا ) ىساكتنالا داوسلا ٠ بائتكالاو.

 .٠ .( ةيئايميكلا تاريغتلا  غامدلا تاياصإ  ضارمأ ) ةفلتخم تالاح ىف



 ب اللف

 8ءاطنعمردطتءدتد : ىلقعلا ماصفلا الوأ

 ,فشتتو الزعنم رهظي « عقاولا نع ةلاحلا هذه ىف ضيرملا لصفني
 وأ ةيرصبلا سوالهلا رهظتف ٠ ةذاش ةيوغلو ةيجازم ةيناهذ تامالع هيلع
 ٠ ةئطاخلا تادقتعلا ىهو تاءاذهلاو ةيعمسلا

 ىتح غولبلا نس نم رهظت ةلاحلا هذه نأ نييئاصخالا نم رينك دقتعيو

 رهظت نيذلا لافطالا ضعب ظحال دق نيثحابلا ضعب كلو , ةنس 40 نس
 ىمستو * لودالا ةلوفطلا لحارم فئم حضاو لكشب ماصفلا ضارعأ مهيلع
 ٠ « ةلوقطلا ماصق » ب تالاحلا هذه

 ماصقلا » نم صئاصخلا اهعم جردتت تاجرد ةدع ىف ماصفلا دجحوتو

 , عمتجملاو ةايحلاب مامتهالا نادقف صخشلا ىلع رهظي ثيح ٠ « طيسبلا
 ىلعع روهدت ةلاحلا بحاصيو ساسانم فاخيو هتاذ ديكأت نع زجاع ومسو

 هفرعي ناك ام ةفرعم نع زجع ىأ « ددعطأما
 نأك بسانملا ىلاعفنالا ريبعتلا نادقف ةلاح هيلع رهظت كلذكو + ضرملا لبق
 ٠ قالطالا ىلع رئثأتلا تامالع هيلع رهظت نأ نود ريثم عوضوم ىف ثدحتي

 ماصفلا » ب فرعي ام ةروص ىف رفظي دق ماصفلا نم ةجرد ىلعأو
 داهطضالا نوئجب ىمسي ام وهو موموسم10 مععطتممرت)معصعته <« ىئاذهلا

 لواحيو هل مهملظو سائلا ديك نم ضيرملا وكس» لاوحالا مظعم ىفو ٠ ةيظعلاو
 ىلا هب ىدؤي دق امب راكفألا هذه ممعي دقو ٠ كلذ ىلع ةلدالا لك مدقي نأ
 نم ضيرملا وكشي دقو ٠ راحتنالا ةلواحم وأ نيرخآلا ىلع مجهتلا فقوم
 داهطضالاب روعشلا هل دكؤت لاحلا ةعيبطب ىهو 2 ةيعمس وأ ةيرصب تاسولع
 تالاح ىف كلذو ٠ رصعلا نويلبان هنأ وأ لسرم ىبن هنآ هل دكؤن وأ موعزملا
 | ٠ ةمظعلا ءاذه

 ,ضيرملا تاساسحإو اهفئاظوو مسجلا ءاضعا لوح تاءاذهلا زكرتت امدنعو
 طعطءرجطس 0 ىتيرفبيهلا ماصغلاب ىمسي ماصفلا نم عونلا اذه ناف

 تاثشاهنأ لب "« عوضوم اهعمجي ال ةلاحلا هذه ىف 'تاءاذهلاو :همطتعموطع ءدتق
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 ٠ هتناثم ىلا تنئمسالا أ هبيئق ىلا بارتنأا لوخدب ضيرملا 35 نأك تاسراع
 ىندأ الي كحضن وأ مستت اهدجن تئاحاأ هله ناف تارايتخالا فقوم ىئو
 3 رابتخالا ةلئسأ نع ةباجالا ىف اهنيب ةقالعال ةبيرغ راكفا ميدقت عم رربم

 ىفىمسي ماصفلا ناق ضارعالا حضوأ وه ىكرحلا بارظضالا ناك اذا امأ
 ارئاث ناك ءاوس "هاه مدع ععطتعمداطخعمته ينوتانكلا ماصعلاب ٠ ةلاحلا هذع

 ةليوطةرتفل انيعم اعضو ذختي وأ , افينع ارثاث كرحني دق ضيرملاف « ايبسشخت وأ
 هعضو رييغتل نيرخآلا ةلواحم نم مغرلاب لاسنلا لثم هناكم نه كرحنلا نود
 ءانثآ ىف هلو ءىش لكب ىردي ضيرملا ناف كلذ عمو ٠ هناكم نم هكيرحت وأ
 ٠ ةيلع ضارعألا هذه روهظ

 ةقومنم 0م عممزوع مدز[عطمسأو :  بائتكالاو سوهلا ناهذ  ايناث

 سوهلا ةلاحو ٠ داحلا بائتكالا وأ غلابلا حرملاب ةلاحلا هذمعع رممنتو

 ىفو ٠ طرغم طاشنو ةدئاز ةوشنو ةلئاه ةعرس ىف راكفالا قفدب بحاصت

 . (طرمدهتقتل8 ايناموييه ) « طيسبلا سوهلا »ه ب ىمسن طيسبلا عوتلا
 ةيويحو طاشن ةروص ىف لمعلا وج ىف درفلا ىدل ضارعالا هذه رهظن دقو

 هلخدتوهحئآصنو همالكب ب ةيقفاوتلا ةيعامتجالا لكاشملا نم !ريثك ببسي هنكلو

 تاسظحللا ىف هسفن ىلع رطيسي دقو « هينعي ال وأ هينعب ام لك ىف دئازلا

 ٠ ةجرحلا
 123065- اينامربيه ) دئازلا سوهلا ىهو ضرملا نم ةديدشلا ةلاحلا ىفو

 هنافكلذبو ٠ هتافرصت ىف مكحتلا دقفيو اجئاه صخشلا نوكي ( 28212

 ٠ ١ اضيأ نيرخآلا ىلعو هسفن ىنع ارطخ لنمي
 دجت ثيح ٠ سوهلا ةلاح نم سكعلا ىلع ىهف « بائنكالا ةلاح ىف امأ

 وأ فعضلاب اروعشو  سايلاو نزحلاب اروعشو اديدش الومخ صضيرملا ىلع
 نمو ٠ قالطالا ىلع هتأيحل ةميق ال هنأب ضيرملا زعشيو « ىقطنماللا بنذلا

 2 ٠ حجني ىتح تاره ةدع راحتنالا ىلع مدقي نم ديدشلا بائتكالا تالاح

 .( بائتكالا  سوهلا) نيفرطلا نيذع نيب ىقيرملا ةلاح بوانتت ام اريثكو

 اهللختتدقو ؛ بائتكالا ضارعأ ىرخأ ىفو سوهلا ضارعأ هيلع رهظت ةرتف ىفغ
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 عحلطصماضيأض رملا اذه ىلع قلطي اذل ٠ اليوط مودت ال اهنكلو ةيداع ةايح تارتف
 رثأ مسجلا ىف ةيئايميكلا تاريغتملاو ةثارولا لماوعلو ٠ « ىرودلا نونجلا »
 ٠ تالأحلا هذهب ةباصالا ىف ريبك

 "1م م1]1113058 هام 1 ىساكتنالا داوسلا  اثلاث

 ةطبةرم ةلاحلا هله نوكت دقو ٠ ةنس ( 7065٠ ) نيب لاجرللو ةئنس (ة٠

 نع ةأرلا وأ لجرلا نم لك ةركفبو ةرتفلا كلت ىف ةيجولويسفلا تاريغتلاب

 ةينامسجلا ةيحانلا نم عمتجملا وأ ةرسالا ىف هب موفي ىذلا رودلاو سفنلا

 ٠ ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيجولويسفلاو

 قاخل هبسانملا ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةداعرلاب تالاحلا هذه مظعم نسحنتو

 هيداعلا نم برقأ ةروصب ةايحلا رارمتسا ىلع ةلاحلا دعاسي لضفأ قفار:

 ٠ عمتجملا ىفو ةرسألا ىف مهرود عم بسانتت ةيعقاولاو

 02عدصتع م8370608515  ىوضعلا ناهذلا  اعبار

 عجرب ةيناهذلا تالاحلا نم ةعومجم هلا لب ةلاح سيل ىوضعلا ناهذلاو

 «تاجردلا ةددعتمو ةعونتمو ةفلتخم اهناف اذل , خملا ةجسنأ ىف فلت ىلا ةرشابم

 روهدت ضارعأ ىوضعلا ناهذلاب بآصملا ىلع رهظت , ةيكولسلا ةيحاتلا نمو
 ابيك , ةيجازم تايلقتو ةيلاعفنا تابارطضاو «2 ةيلقعلا تايلمعلا ىف لطعت وأ

 دح ىلا لصي ىذلا ىعامتجالا مواوتلا ىوتسم ضافخنا اهتجيتن نم نوكي
 ٠ عمتجملل ةداضملا لامعالا

 غامدلا تاباصا نم ةفلتخملا تالاحلل ةجيتن نامذلا تالاح ثدحت دقو

 ىبصعلا زاهجلاو خملا ةجسنأ ىف فلت ىلا اذه ىدؤيف ططنطم 8

 للخلا نوكي ام ابلاغو ٠ ناعذلا ناولآ نم نول ىلا هرودب ىدؤي امي ٠ ىزكرملا
 امهالك وأ ةيكرحلا وأ ةيسحلا فئاظولا ىف اروصق تالاحلا هذه نع جتانلا
 ةديدش ةيلاعفنا تابارطضاو تاسوله تالاحلا هذع بحاصتام اريثو ٠ اعم

 جذامن .قلخ ىف ىسفنلا جالعلا ةيمهأ رصحنتو ٠ حضاو ىلقع روعدت عم



 ب ظمثاك

 تانئوكل انتقرعم ىده ىلع ةباصالا دعب درفلا ةلاح عم ققاوتلل ةيكولس

 * ةباصالا لبق ةيصخشلا

 ةياصالانع جتانلا ناهذلا ىهف ىوضعلا ناهذلا تالاح نم ىنانلا عونلا امأ
 ىبصعلا زايجلا ىف ريث'لا هحل لصت تافعاضم اهل نوكي ىتلا ضارمالا ضعبب

 فلت ىلاو للشلا ىلا هتافعاضم ىدؤت دق الثم ىرعزلا ضرمف ٠ غملا ةصاخو
 نادقفو ٠ ةماعلا ةدالبلا لثم ةددعتم ضارعأ ضيرملا ىدل رهظنو ء خملا ةجسنا
 شضارعأر هظنو « نايسنلاو < نيتفشلا ةكرح لثم ةيبصعلا تاساكعنالا ىضعد

 ةيلاعفنا تابارطضاي ةلاح بحاصت امك ٠ ةمظعلا ءاذع وأ ٠ بائتكالاو سوهلا

 ٠ ضورملا توم ىلا ىدؤي اءوس ةلآحلا دادزت دقو ٠ ىلقع روهدتو

 مسجلا ىف ةيئايميكلا تاريغتلا نع اشنت ةيناهذ تالاح كانه نا امك
 اهيف لصفتي ةجرد ىلا نم لا اهيف لصي ىذلا لوحكلا نامدالا تالاح اهمعأو
 ةركاذلا نادتف عم ٠ ءاذهلاو تاسولهلا نم نمدملا ىناعيف ةأيحلا عقاو نع

 هئاذغ نزاوت لتخي لوحكلا ىلع هنامداب نمدملا نأ يفخي الو ٠ ةبيرقلا ثادحألل

 ٠ ةركاذلا روهدتم لظي هنكلو « جلاعي مل اذا ةيذغتلا ءوس نم ىناعي لظيو

 ةدغلا طاشن ةدايز تالاح لثم نامدالا ريغ ةيثاميك ىرخأ تالاح كانعو

 ٠ ةليلق تالاح اهنكلو تايئاميكلا ضعبب ممستلاو , ةدئازلا ةيقردلا

 ناعذد ) نسلا ىف ربكلا نع اشنت ىتلإ ناعذلا تالاح كانه نأ امك

 ايفئاظوو روهدتت ملا ايالخ نأ فورعملا نمف ٠ ( 8عدنلع 58302085 ةغوخيشلا

  عملاب ةيومدلا ةيعوالا بلصتل ةجيتن اهنم ءزج فلتي دقو ٠ نسلا ربكي
 «ةفلتخملا فئاظولا ءادأ ىف اهتءافك لقتف .خملل ةدراولا نيجسكوالا ةيمك صقنتف

 ةظفاحمااوتاذلا لوح زكرمتلاو جيهتلاو بائتكالا ةخوخيشلا ناهذ ضارعأ نمو

 لحارللا ىفو ٠ ةبيرقلا ثداوحلل ةركاذلا نادقف عمه ةميدقلا ءايشالا ىلع

 ةردقلا ىف صقنو حضاو ىلقع روهدت عم داهطضالا اذه رهظي ضرملا نم ةمدقتملا
 ٠ ةصاخلا هتايحو هسفنب ىتحوأ ةرسالاب ةصاخلا ماكحألا رادصا ىلع



 ب م90

 : ( ةيتانويسوسلاو « ةيتابوكيسلا تافارحنالا ) قلخلا تابارطق“

 نيوجو ماعم 0691ه مصقر, مكز7:ءطمرجونطب 501م

 1 نع درفلا زجع نع اشنت ةيصخشلا تافارحنا نم ةعومجع كاتهو

 ىنلا ىعو « نيناوفلاو ميغلاو ةيعامتجالا ريداعملا صاصنماو ةيعاممجالا :لاداعل

 نوقرفي نييئاصخالا ضعب نأ الا ٠ « ةيتاب وكيسلا » ب : نآيحالا ضعي ىف ىمسع

 ٠ « ةيتابويسوسلاو ٠ ةيئابوكيسلا ني
 ٠عممجمل ل ةرشابمهجومريغ اهيق درفلا ناودع نوكي ةلاح وه لوآلا عونلاق

 نيوكت ىف فعض اهنأ ىلع رسفتو « قالخالاو نونافلل رابنعا مدع ةلاح ىعو

 مهزفاوح عابشا ليجأت نوعيطنسي ال سانأ نويتابوكيسلاو ٠ « ىلعألا انألا »

 ٠ رمألا مهفلك امهم

 نوكي ىملا ىعو ةيبابويسوسلاب ىمست ىتلا ىهف ىرخألا تالآحلا امأ
 ادماع قئارحلا لعشي ىذلا لم هنيناوقو عمتجملل اهجوم اهيف ناودعلا

 * رعاظ بيس نود ادمعتم

 اهيف لشعي ىنلا لاوحالا ىف ابلاغ اشنت تافارحنالا هذه ناف ماع هجوبو

 ٠ هئيئاوقو عمتجملا ريياعم لبقتو هعقاود عابشال ةلوبقم قرط ملعت لفطلا

 اهب ره ىتلا ةرسألا ىف ةمداصلا تاربخلا ىه ةلاحلا تابيسم نوكت دقو

 ٠ ةريقف وأ ةينغ ةرسألا تناك ءاوس ةلماعملا ىف تمزت وأ لامهأ نم . لفطلا.

 ثوحبلا تبثت مل مومعلا هجو ىلعو ٠ ةيئايميك وأ ةيوضع اهبابسأ نوكث دقو
 لماوعلا ىع ةيئاميكلا لماوعلا مأ ةئيبلا مأ ةثارولا تناك -اذآ ام مطاق لكشب

 ىف كبايشتت لماوعلا هذه نأ هب قوثوملا نم هنكلو ٠ تافارحنالا كلتل ةيبسملا

 ٠ تالاحلا ءذه قلخ ىف اهتيلوئسم

 «ةالاسيملا مدعو ىلاعفنالا دوربلاب فصتي هنأ اضيأ ضيرملا صئاصخ نمو
 ءاكذلا' نم ديج ىوتسم يف عقت مهنم ةريبك هبسن نأ دجو امل ٠ راتهتسالاو:

 تارابتخالا اهنع فشكت امك « (ىسفنلا مهنيوكت لخاد) ةلصاتم ةيناودع حور عم
 ٠ ةحجان ةيعامتجا تاقالع ءاشنا ىف درفلا اهعم لشني . ةيطاقسالا

 «تالاحلا هذه نيسحت' ىف حمضاو رثأ ةيعامتجالا ةياعرلاو ىسفنلا جالعللو

 فارشالاو جالعلل ةباجتسالا ةحرد نأ دجو رمعلا ىف ةلاحلا مدقتي هنا الا
 ديزت“ ٠
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 ,ةيرصلاولجنالا ةيتكم : ةرهاقلا + رماعملا ىسفتلا بطلا : ةشاكع دمحأ
8 . 

 هدبع « رميخم حالص : ةمجرت ) * عافدلا تامزناكيمو انألا : ديورفانأ
 ٠ 191/9 , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ( ليثاخيم

 ةعابطلل ةفاقثلا راد : ةرهاقلا ٠ ثادحألا فارحنا : ىواقرشلا رونا
 ا51١لإل ء رشنلاو

 , ديمحلا دبع رياج : ةمحرت ) ٠ سفنلا ملع تالكسم : زناه ء كنزيأ

 ٠ 19515 , ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ( خيشلا فسوي

 ٠ ىسفنلا جالعلاو ليلحتلا نم ةراتخم جذامن: دلوراه ٠ دلاونيرج
 , ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ( ةمالس زيزعلا دبع دمحأ : ةمحرت )

 ٠ 5ك

 نايبلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا ٠ سفنلا ملع ىق ثاحبآ : بيرغلا ةيزمر

 1١1531 , ىبرعلا

 ,ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ءازجأ ةثالث ٠ ( ليئاخيم هدبع

 58 ٠

 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا .٠ ةيصخشلا ةيجولوكيس : مينغ ديس

 ٠*٠ 5١ام/#

 * ةريافملاو ةرباسملا : ىوبرتلا ىعامتجالا سفنلا ملع : نامتع ديس

 191٠١ ٠ « ةيرصملا ولجنأالا ةبتكم : ةرهاقلا

 ةضهنلا راد : ةرهاقلا + ةيطاقسالا تارابتخالا : ةدارب ىده « مين ديس
 ٠ 18514 ٠ ةيبرعلا
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 ٠ 191/6 , ةيرصملا ةضهنلا ةبحكم

 3 5 لا راد : ةرهاقلا ٠ ةيسفنئلا ةحيبصلا سسأ 1 ىصرقلا زيزعأا دبع ع

 .٠ ألام/٠ث٠ ةيرصلل

 ةضينلا راد : ةرهاقلا ٠ ناسنالا ةعسط ىف : رافغلا بع مالنسلا ا

 ٠ 5 ةيبرعلا

 راد : ةرهاقلا. ٠ ةيسفنلا ةحصلا ىف ةمئقع 5 راغغل كمت مالسلا دنع 14

 ٠ 191/5 . ةيب رعلا ةفهنلا
 ,ةيرصملا ةضهنلا ةيتكم : ةرهاقلا 9 ىنهملاو ىوبرتلا هيجوتلا : انع ةيطع 505

 8 «٠

 هيخشنلا : لوألا ءزجلا ٠ ىكيئيلكالا سفنلا ملع : انه ىماس ءانع ةيعع ١17

 ٠ 191/9 « ةيب رعلا ةضهنلا راد : ةرعافلا ٠ ىسفنلا

  1١ذاوسألا سفن علع : كوريو ولينتسوكو ىشومين و ليفوك ٠ ) ةمجرت :
 ىدايزل' دومحم ( ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرعاقلا . /١951 ٠

 ةيصخشلا : انهم ةيطع . ليعامسا نيدلا دامع دمحم . هكيلم سيول 18

 ١969 ٠ 2 ةيرصملا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ اهسايقو

 ؤبنتلاو صيخشتلا : لوألا ءزجلا ٠ ىكيئليكالا سفنلا ملع : هكيدم سيول

 . بانكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا: ةرهاقلا ٠ ةيكينيلكالا ةفيرطلا ىق

 ٠ءااكألال

 رلجنالا ةبتكم : ةرهاقلا * ىكيئيلكالا سفثلا ملع : ىدايزلا دويحم ؟٠

 ٠ 919595 . ةيرصملا

 2, سسيخم حالص : ةمحرت) ٠ ةيصخشلا ةيجوكوكيس: درانرب ؛ تاككون ل١

 ١503 ٠ , ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ( ليئاخيم هدبع

 « ةمالس دمحأ : ةمجرت ) ٠ ديورف دنع سفنلا ملع: ٠ س٠ل , لره
 «٠ ا951١/ , ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرعاقلا ٠ ( نابثع ديس
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 ١ ا-ل ؟قال ل

 رشع عبارلا لصفلا

 ىسفتلا س يملا

 ىلعو « نوكلا اذه رعاوظل ىمقرلا سايقلا ىلع ثيدحلا ملعلا موقي
 رسفت ةيفطنم ةحضاو ةزجوم تايرظنو نيناوق ىف سايقلا اذه جئاتن فينصت

 ٠ ةيلمعلا براجتلاو ةقيقدلا تاظحالملل ىمقرلا سايقلا جئانن

 ةسارد لاجم ىلا اهتيمهأ دتمت ىملعلا مدقتلا ىف ةيرهوج ةيلمع سايقلاو
 « ةيددعلا اهتانايبو ةيبيرجتلا اهلئاسو روطنل اعبت روطتت مولعلاف ٠ كولسلا
 ٠ ةيسفنلا مولعلا مدنتو روطتل ايسيئر افدع ىسفنلا سايقلا حيصي اذلو

 ٠ (1575 , ىهبلا داؤف)

 : اهيلع موقي ىتلا سسألاو سايقلا موهفم

 لمعتسي ىتلا ةيكولسلا تاميظنتلا نه ديدعلا ىسفنلا سايقلا .نمضتي

 وعو « درفلا نع رداصلا كولسلا ىحاون لك لمشت ةفلتخم لئاسو اهسايق ىف
 كولسو + نيعم نامز ىفو 2 نيعم ناكم ىف هلع ردصت ىتلا لاعفالا ةعومجم

 ٠ ةيسفن وأ ةيدام اما ناسنالا اهسرامي ىتلا لاعفالاف ٠ ىويح كولس ناسنالا

 جازتما وأ « ةيئايميكلا تالعافتلا وأ ىوقلا وأ ء ةكرحلاب طيتري ام وه ىداملاو

 ىحلا نئاكلا نع ةرداصلا ىهف ةيسفنلا لآعفالا امآأ ٠ كلذ ىلا امو رصانعلا

 كلذ لاثم ٠ ةيدام تارابع ىف اهريسفت نكمي الو ةنيعم ةئيبب هكاكتحا ةجيتن

 ةيسفن رهاظم نم كلذ ىلا امو ٠ كاردالاو ركذتلاو لويملاو ريكفتلاو تابغرلا
 ٠ ةفلع

 سايق عيطتسن ال نحئف ةرشابم ةيداملا رهاوظلا سايق انل رسيتي امئيبو

 ىم ةيسفنلا رهاوظلا نآل كلذو . رشابم ريغ قيرطب الا ةيسفنلا رهاولغلا

 ىف اهجئاتنو اهراثآ قيرط نع اهظحالنو لمعت ةيضرف تانيوكت نع ةرابع
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 ةقيرطب هسايق اننكمي ال الثم ءاكذلا ىفف ٠ درفلا هيف دوجوملا ىكولسلا فقوملا
 لامعتسال»رطضي طوبضم نيعم فقوم ىف درفلا عضو وحن هجتن اننكلو ٠ ةرشابم
 ىضرفلا نيوكتلا اذه سايق عيطتسن كلذيو - ةردقلا ءذه نم هيدلام ىصقأ

 ٠ فقاوملا هذه نم ةعومجم ىف درغلا ءادآ قيرط نع ءاكذلاب ىمسي ىذلا

 ةفيرطب تدعأ تاريثملا نم ةبترم ةعومجم نع ةرابع وه كلذب سايقملاو
 صئاصخلا 'وأ تامسلا وأ ةيلقعلا تايلمعلا ضعب سيقتل ةيفيك وأ ةيمك
 وأ هسايق دارملا كولسلا نم ةنيعل ةننقمو ةيعوضوم ةقيرط وهو ٠ ةيسفنلا
 ةلساسنوكت دقو < ةيريرحت وأ ةيوفش ةلئسأ نوكت دق انه تاريثملاو ٠ هصحف

 نوكي دقو « ةيقيسوملا تامغنلا وأ ةيسدنهلا لاكشألا ضعب وأ دادعألا نم

 ٠ كلذ ريغ وأ ءاروص وأ اموس : وأ ازومر

 رهف هلمعم ىف ىئايميكلا هب موقي امب موقي ىسفنلا ىئاصخالاف اذكهو
 سفن نم ىرخأ ةنيع ذخأي دقو ٠ اهرابتخا دارملا ةداملا نم ةريغص ةنيع ربتخي
 قرطب ةداملا سفن نم ةثلاث ةنيع للحي دق وأ ٠ هجئاتن تابث نم دكاتيل ةداملا

 هنيع الا ذخأي ال ةرم لك ىف وهو , هجئاتن ةحص نم دكاتي ىك ىرحأ تاودأو

 ٠ اهصحف دارملا ةداملا نم ادج ةريغص

 رزأتلا ىلع ةردقلا وأ ؛ ىوغللا لوصحملا ربتخي نأ سفنلا ملاع دارأ اذاف

 تالكشملا وأ تاملكلا نم دودحم ددع ىف درفلا ءادأ ظحالي وهف ٠ ىوديلا

 ىلكلا كولسلا لثمت ىتح ةقدب راتخت اهلك هذهو « ديلا تاكرح وأ ةيباسحلا
 ٠ هرابتخا ىف بغرب ىذلا

 هنينقن ىدم ىلع رايتخالل ةيؤبئنتلاو ةيصخيشتلا ةميقلا دمتعتو
 ,عسوأ لاجم ىلع رشؤمك رابتخالا مآدختسا ىدم ىلع دمتعت امك « هتيعوضومو
 تادحولا ةعيبطو ددع نم الك نأ حضاولا نمو ٠ كولسلا نم ةيمهأ رثكأو
 دمتعت ىأ ٠ رابتخالا اذه هيطغي ام ةيافك ىدم ددحت نيعم رايتخا لكل ةاقتنملا
 ليلدك اهدنع حلصي يتلا ةجردلا ىلع رابتخالل ةيؤبئتلاو ةيصيخشتلا ةيمهالا

 تايناكمالاب ابئتي نأ ىسفنلا رابتخالل نكميو + ىدم عسوأ هباشم كولس ىلع
 ىأرلا سكع ىلع ' هباململا كولسلا نه تانييعلا هذع قيرط نع طقف ةيلقعلا
 كولسلاءارو ام فضتست نا اهل ىنستي ال ةيلقعلا تارابتخالا نآب لئاقلا مئاسلا
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 ٠ ةنماكلا ةيلقعلا تاردقلاو تايناكمالا نم ىفتخملا لاجملا ىلا ى رمهاظلا

 ىأ انللح اذاو ٠ ماقرا ةروص ىف ررقي ةنراقملا نم عون وع سايقلاو
 : ليتيسيف دقر نيتيلمع نمصتت اهنا اندجو ةيسايق ةيل مع

 ٠ ةجرد هرودب ىمسي مقر ىلع لوصحلا رسيت ةيباسح ةيلمع : الوأ
 ٠ ةنراقملا ةيلمع : ايناث

 سسألا هذه لوأو . ةنيعم سسأ ىلع دمنعن ىسفنلا سايقلا ةيلمع يفو
 انئاق ىلاتلابو ٠ سافي نأ نكمي رادقم لكو « رادقمب دجوي دجوي ام نأ وه
 ةيعيبطلا رهاوظلا ىلع قبطي ىذلا أدبملا سفن ةيسفنلا رهاوظلا ىلع قيطن

 ةظحالملا نمعون ءارجا عيطتسن ةيعيبطلا رهاوظل' ىف اننأ ومم . دحاو قرف ءم

 ةيسفنلار هاوظلا ىف امأ , اهسايق لواحن ىتلا ةفلتخملا تاعوضوملا ىلع ةرشابملا

 دارفالا ءالؤع نأ ضرتفت نكلو , دارفالا كولس ةظحالم نم أدبن ةقيقح اناف

 نوكت اهدوجو انضرتفا ىتلا ةفصلا هذه , ةنيعم ةفص ىف نوكرتشي آعيمج

 * سايقلا عوضوم

 رادقه ىف نوفلتخي دارفالا نأ وه ىسفنلا سايقلل ىناثلا ساسألا
 ائتامح ىف ظحالم رمأ ةيدرفلا قورفلا نأ كش الف ء ةئيعم ةفص نم نوكلم» ام

ا ةيسفنلا تامسلا نم ام ةمس ىلع ةرصاق تسيل قورفلا هذهو , ةيمويلا
 امن

 ىف تامسلا هذه حازتما ىدم ىفو لب ٠ تامسلا عيمج ىف ةماع نوكت داكت

 اأادبملا ادع نود هنأ عقاولاو ٠ ةيصخشلاب ىمسي ىذلا درفلل ماعلا لكلا

 عيطتسن فيكف ٠ ةئراقم ةيلمع سايقلا نآل كلذو 2 سايتلا ليحتسي ماعلا

 نا كش الو ٠ تافصلا نم ام ةفص ىف دارفالا عيمج ىواست اذا نراقن نأ

 تقلأو هتتبثا دق ةيملعلا انفوشك نأ امك ادبملا اذه ديؤَت ةيمويلا انتاظحالم

 ٠ ةيملعلا ءاوضألا هيلع

 كولسلا ةنيع نآ وه ىسفنلا سايقلا هيلع موقي ىذلا ثناثلا ساسآلا

سلا ةدحول ىلكلا عومجملا ىلع لدن ام ةمس ىف
 عسضنت امتيح كلذلو ٠ ةم

 ىتلا كولسلا نم ةئيعلا هذه.نأب الدج ملسف ائناف ءام ةفص سايقل ارابتخا

 اذه اهسيقب ىتلا ةغصلا رادقم ىلع ريبك دح ىلآ لدت « رائبتخالا اذه اهلثمي

 * مهيلع قبط نيذلا دارقألا' ةعومجم دنع رابتخالا.
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 ةمس ىوتسم ديدحتل ةيدام ةليسو وه ةيكولسلا رهاوظلا ىف سايقلاف
 مهيدلر فاوتت نيذلا دارفألل ىلكلا عومجملا 'ىلا ةيستلاب دارفأ وأ درف دنع ةنيعم

 ةنرافم ةيلمع وه ةيكولسلا رهاوظلا ىف سايقلا نوكي اذكهو ٠ ةمسلا هذه

 ميهيدل رفاوتت نيذلا دارفألل ىلكلا عومجملا نيبو دارفأ ةعومجم وأ درف نيب
 ٠ ريياعملاب ىمست ام ةروص ىف مضوت ام ايلاغ ةنراقملا هذهو ٠ ةمسلا هذه

 : ميوقتلاو سايقلا

 ريسفت و ةسارد ىف ةغلاب ةيمهأ تاذ ىرخا ةيلمع سايقلا ةيلمعب طيتري

 ةيسفنلاو ةيوبرتلا ةهجولا نم لوقلا نكميو ٠ ميوقتلا ةيلمع ىهو ء كولسلا
 وحنلا ىلع ةدوشنملا فادهألا قيقحت ىدم ىلع مكح رادصا وه ميوقتلا نا
 ضعب اهثدحت ىتلا راثآلا ةسارد كلذ نمضتيو ٠ فادعألا كلت هب ددحتت ىذلا
 ليطعت ىف وأ فادهألا كلت ىلا لو صولا ريسبت ىف فورظلاو لماوعلا

 ٠ اهيلا لوصولا

 اذع ةميق ريدقت ةيلمع هنأ ىأ ؛ نيعم ءىش ريدقت وه ةغللا ىف ميوقتلاو

 ءىثل ةنيعم ةميق اهتطساوب ددحتي ىتلا ةيلمعلا وع ميوقتلا ناف ىلاتلابو ءىشلا
 ثادحأا ميوقت وه ةيبرتلا ىف ميوقتلاف كلذلو ٠ نيعم ىكولس ثدحل وأ نيعم
 ةقيرطلا وأ هنم ءزج وأ لماك ىسارد جهنم ميوقت ددصب انك ءاوس ٠ ةيكولس
 انينعي ام نآل كلذو « اهلماكب ةيميلعت ةلحرم فادهأ وأ جهنم سيردت ىف ةعبتملا
 اذه ريثأت نم مهكولسو بالطلا ءادأ ىف جتانلا ريغتلا ىدم وه هلك اذه ىغ

 ٠ كاذ وأ فقوملا

 « نامثع ديس « بطح وبأ داؤف ) سايقلاو ميوقتلا يموهفم نيب زييمتللو
 ىلسع ىلكلا مكحلا ىلع ميوقتلا موهفم رصتقي نأ ضعبلا لضفي ء ( 615
 ”دمتعي ىلا ىليلحتلا مكحلا ىنعيف سايقل ١ امأ « ميوقتلا عوضوم ةرهاظلا

 ضعبلا ل ضفي امك ٠ ةقد رثكألا سيياقملا نم اهريغو تارابتخالا مادختسا ىلع

 ةدوص ىف لثمتي امك , ميوقتلاف ٠ سايقلا نم ةيمومع رثكا ميوقتلا رابتعا
 مدع وأ سايقلا تاودآ مادختسا بلطتي دق « ةيلمع تارارق ذاختاو ماكحأ رادصا

 ةيميق ماكحا رادصا نمضتي نيتلاحلا اتلك ىفو ٠ اآاهمادختسا
 .ةلانع ان عع عناق

 نوكي نأ بجي موقي ام نا ميوقتلا ةيلمعل ةيساسأآلا طورستلا نم كلذلو
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 « ةئراقمو مكح ةيلمع' ىدصتن ميوقتلا ةيلمع ىف اننا املاطف - سايقلل الياق
 نوكيو زيحنلا نع دعرا١ انل رسيتي ىتح نراقي اه رادقم ديدحت نم انل دبالف
 ٠ ةنكمملا ةيعوضوملا نم ةجرد ىصقأب امستم انلمع

 دارملا ءىشلا كلذ لمشيو سايقلاب ميوقتلا ةيلمع رثاتت كلذ نمو
 ساييقملا عونو ؛ سايقلا فادهأو , اهسايق دارملا ةيسفنلا ةمسلا وأ هسابق

 ٠ سايقلا ةقيرط كلذكو مدختسملا

 : ميوقتلا ضارغأ

 ىف نييئاصخالل ةبسنلاب ءاوس ةماه ضارغأ ةدع ميوقتلا ةيلمع ققحت
 عوضوم مهسفنا دارقالل ةبسنلاب وأ « ةيعامتجالاو ةيسفئلاو ةيوبرتلا تالاجملا

 ةفرعم ىلا امئاد ةسردملا ريدعو ملعملا ىعسي ةيبرتلا لاجم ىفف ٠ ميوقتلا
 تلاحيتلاتاقوعملاو . ققحتت مل ىتلا فادهالاو فادهأ نم ةسردملا هتققح ام

 ىتلا تالكشملا ىلع فرعتلا ىلوالا ةجردلاب همهي ملعملا نأ امك ٠ اهقيقحت نود
 فوفصلل وأ ماظنك ةسردملل ةبسنلابءاوس ىوبرتلا جمان ربلا ذيفنت لالخ تأشن

 ىتأت مث ٠ اهب لمعي ىتلا ةيساردلا لوصفلل ةبسنلاب ىتح وأ , ةيساردلا
 ةفرعمو « ةعوضولا ةيوبرتلا فادعألا روحم بالطلل ةبسنلاب ربكألا ةيمعألا
 ٠فادهالامذه قيقحت قوعت ىتلات اءارجالا ةعومجم ىف روصقلاو صقنلا هجوأ

 انركذ امك ىهو ٠ ةيمهالا ْنم ةريبك ةجرد ىلع ميوقتلا ةيلمع ربتعت كلذلو
 ةيلمعلاو« ةماع ةفصب ةيكولسلا رهاوظلا ةسارد ىفلوحت ةطقنو ةيلحرم ةيلمع
 ضارغألا ميوقتلا ةيلمع ققحت نأ نكمي كلذلو ٠ ةصاخ ةفصب ةيوبرتلا
 : ةيلاتلا

 نيب ةعءاوملا ءارخا وه ميوقتلا ةيلمع اهققحت ىتلا ضارغالا مهأ نم ١

 تاجاحلا نيبو « تاءارجا نه اهعبتي امو « ةيدختسلا سيردتلا بيلاسأ

 ىدؤي بيلاسألا هذه ميوقت نأ تي * ميوقثلا عوضوم لذيمالتلل ةفلتخالا

 ةنيعم لمع قرط وأ ةصصختم تاراهم نم ذيمالتلا هجاتحي ام ديدحت ىلا

 بالطلا ةلماعم ىف بولطملا زيامتلا ىوتسم ةقدب ردقي ملعملا لعجي امم
 وأ “ اهب نوزيمتي ىتلا ةيلقعلا صئاصخلا ىلا ةبسنلاب ءاوس نيفلتخملا

 مدع ةلاح ىف ىتحو + ةينادجولا وأ ةيلاعفنالا تافصلاب صتخي اميف
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 جئاتنب ةناعتسالا ملعملا ميطتسي  زيامتلا نم ىوتسملا اذه ىلا لوصولا

 ةطشنأ نم هنمضتت امب سيردتلا بيلاسأ هيجوت ىق ميوقتلا ةيلبع
 ٠ ةيباجياو ةيلعاف رثكأ لكسشي ةفلتخم

 نم ةريبك ةجرد ىلع ربتعي ميوقنلا ةيلمع هققحت ىذلا ىناثلا ضرغلا  ؟

 1111 عانت لقسم ىوب رتلا هيجوتلا ةيلمع وهو ٠ ةيمعألا

 ميوقنلا ةيلمع نم اهيلع لوصحلا متي ىتلا تامولعملاو جئاتنلا ةطساوبف

 هجوي بالطلا ىدل ىليصحتلا دادعتسالا ىوتسم ىلع فرعتلا نكمي

 , ةصاخلا تادادعتسالاب هطابتراو ٠ ىساردلا قوفتلا ىحاون ىلعو . ماع

 ىدملا ديعب ىداسرا جمان رب عضو ىف ةريبك ةدئاف تامولعملا هذه ديفتو

 ةساردلا تالاجم ىلع بالطلا عيزوت ةيلمعم ئف دعاست اهنأ امك 2 بالطلل

 ٠ ةيلانن/ ةساردلا عون راينخال باءرجا نم كلذ عبتب امو . ةفلتخملا

 ىف ادعاسم الماع اهباذ ىف ربنعن تامولعملا هذمم نأ ىلا ةفاضالاب اذه
 ىف اهن ةباعنسالاو' ١ ىساردلا تانربلا ديقنت لالخ باللعلا هلاح عينت

 * ةيساردلا ميتايح ىلع أرطت دق ىتلا تالكسملا لح

 وهو « هيجوتلا ةيلمع داعبأ نم رخآ ادعب قمحت ميوقنلا ةيلمع نأ امك
 موممدعأ عايألقط66©  ىمخشلا هيجوتل' ةيلمع نأ كش الف ٠ ىصخشلا دعيلا

 رثكأ ددحت نأنكمي ٠ ميوقتلا نم ةصلختسملا تامولعملا ةطساوب متت ىتلا

 ةيعا تجا وأ ةينهم وأ ةيميلعت تالكشم تناك ءاوس بالطلل ةقاعاتالكشملا

 رثكأ ىف ةدئاف نم ريكأ تامولعملا هذه قةحن كلذبو ٠ ةيلاعفنا وأ

 ٠ لاجم نم
 وضوم دارفالا ىلع ميوقنلا ةيلمع اهفقحت ىئلا يضارغالا رصنقت ال  "؟

 ميوقتلا ةيلمع ققحتن كلو . نيقباسلا نيرصنعلا ىف انيار امك ميوقنلا
 ةيلمع كلذ نمو * ميوقتلاب موقت ىتلا ةسسؤملل ىرخأ ضارغأ ةدع
 .ةيوبرتلااهجماربل ةبسنلاب الثم ةسرداملا اهب موقت ىتلا ةلماشلا ةعجارملا

 نطاوم نع ميوقتلا فشكي دقف ٠ فئاظوو تايلمع نم اهب طبترب امو
 نم ميونتلا تامولعم نكمت امك ٠ جماربلا هذه ىف ةوفلا وأ فعضلا
 تايونسمب ميوقتلا عوضوم ةسسسؤملا لخاد ءادآلا تايوتسم ةنراقم
 نكمت آمك ٠ جماربلاو تامدخلا سفن ققحت ىتلا ىرخألا تاسسؤملا ءادأ
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 ةيعوضوللاجماربلا ىف فعضلاو مدقتلا ىحاون ةسارد نم تامولعملا هذه
 ريياعم وحن كلذكو . ىماردلا ماعلل ةفلتخملا ةينمّرلا تارتفلا لالخ
 «٠ جماربلا هنه نيسحت تاجايتحا ةساردو « ةفلتخملا ةطشنالا تايوتسمو

 ةماعلا تاقالعلا ديطوت ىف ميرقتلا ةيلمع جئاتن نم ةدافتسالا نكمي امك
 رومالا ءايلوأ نيبو « ريوقتلاب موقت ىتلا ةسسؤملا وأ ةسردملا ةئيه نيب
 قيقحت ىلع دعاسي امم « ةسمؤلا مذهب تاقالع مهطب رت نيذلا دارفالا وأ
 ٠ ( 1931 . زريير ) ٠ ةسسمؤملا فادهأ

 : سايقلا ضارغأ

 قورفلا : اهعاونأب قورفلا نع فيشكلا وه سايقلا نم ىسيئرلا ضرغلا
 ةيوبرتلاوأ ةيسفنلا ىحاوتلا نم ةيحان ىف هريغب درفلا ةنراقمب كلذو دارفألا نيب

 ةفرعا هسفن درفلا لخاد قورفلاو ٠ ىبسنلا هزكرم ديدحتلو « ةينهلا وأ

 ةفلتخلا هتاردق ةئراقمب « هسفنل ةبسنلاب درفلا ىف فعضلاو ةوقلا ىحاون

 ىنهلا هيجوتلا ىفو ىنهلا ءاقتنالا ىف انديفي اذهو نهملا نيب قورفلاو ٠ اعم

 ةسارد ىف انديفي اذهو تاعامجلا نب قورفلاو ٠ نهملل امومع درفلا دادعا ىفو

 ٠ ويثلا صئاصخو تاعامجلا ةيجولوكيس

 ٠ ةيدرفلا قورفلا سايق ىه ةيسفنلا تارابتخالل ةيساسألا ةفيظولاو

 تارابتخالل لوألا ىساسالا فدهلا وه ىلقعلا فعضلا صيخشت ناك ناو

 ةيكينيلكآتامادختسا دجوت امك٠ اهنم ةتيعمعاونأ ىف كلذك لازامو « ةيسفنلا

 * حاتجلاو ىلاع الا بارطضالا صيخشتك

 فينصتلاو اليتخالا ناديم ىف اريبك احاجت تارابتخالا ىفسب تققح دقو

 هنييئاصخالا دادعا نع اماه |ءزج نوكت تارابتخالا نأ نع الضف اذه ٠ نييئهملا

 ليلدلا اتمامأو ٠ دونجلا فيتصتو رايتخا ىف لاحلا كلذك ٠ دارفألا نوئش ىف

 تامدخلا نيدايم وزغت تارابتخالا تأدب ذا ىلوالا ةيملاعلا برحلا نم ءادتبا

 ٠ اهلك ةيركسعلا
 ذا ٠ ةيملعلا لكاشللا نم ريثكلا لحوىف نآلا تارابتخالا عمهاست امك

 , ةيدرفلا قورفلا ةسارد ىف ٠ ثحبلا ىف ةادأ ىيقرافلا سفنلا ملع اهمدختس
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 اهطابترثو ةيفاقثلاو ةيجولوييلا لماوعلا ثحبو ةيعامجلا قورقلا سايقو
 ٠ ةيكولسلا قورفلاب

 : سايقلا صئاصخ

 : اهمهأ ةماعلا صئاصخلا نم ددعب ىسفتلا سايقلا ّرممتن

 ريدقتك كلذو كولسلا داعبأ نم دعيل ىمك سايق مسفنلا سايقلا ١
 ةنيعم ةراهم وأ ءاكذلا وأ ليصحتلا ىف ذيمالتلا ىوتسه نع ريع. .تاجرد

 ٠ ىرورش طرش ىمكلا ريدقتلاف

 تانيوكتب ىمسي اه سيفن انئا ثيح : ىشابم ريغ سايق ىسفنلا سايقلا .- ؟
 , ةيداملا رومألا ضعب سيقن امك ةرشابع اهسايق نكمب ال رومآ وأ ةيضرف
 ةعي رطب تدعأ ةلئسألا وأ تالكسشملا نم ةعومجمب ءاكذلا سين امناو

 ٠ ىكذلا كولسلاب ىمسي ام سيقت اهنأ ضرتفي ةنيعم
 ةيوعص ةجرد نآل كلذو : اقلطم سيكو ىبسن سايق ىمفتلا سايقآا - ؟

 رابتخا لكل نأث يح « تارابتخالا نممريغ نعفلتخت رابتخا ىأ ةلوهس وأ
 رابتخالا فقسي ىمسي امو ىندألا دحلا وهو رابتخالا ةيضرأب ىمسي ام
 رفصلاب ىمسي ام دجوي ال هنأ ىأ ٠ رابتخالا هيلا لصي دح ىصقأ وهو
 اهمدختسن ىتلا ريياعملا نأ امك ٠ ىداملا سايقلا ىف فورعملا قلطملا
 نم ةنيعم ةعامج ىف ظحالملا كولسلا نم ةدمتسمه ىلقعلا سايقلا ىف
 ىأ ىف درفلا اهيلع لصحي ىتلا ةجردلا رسفنت ىرخإ ةرابعبو ٠ دارقألا
 اهيلاىمتني ىتلا ةعامجلا نم ةدمتسملا ريياعملاب اهتنراقمب « ىلقع رابتخا
 م: »رقلا اذه

 ىأ ىف سايقلا ناش كلذ ىف هناش : ىسفنلا سايقلا ىف ءاطخأ دجوت - 5
 ثالئرداصم نم ىتات ءاطخال ةضرع سايقلاف ٠ مولعلا نيدايم نم ناديم

 : ىع
 .نيحم «ىشل ىمكلا مصريدقت ىف دارفألا فلتخي : ةظحالملا ءاطخا ( 1 )

 تارهاظلا ىدحال دحاولا درفلا تاريدقت فلتخت كلذك هنوظحالي

 1 ٠ ىرخال ةرم نم



- 556 

 جئاتنىف تافالتخا ىلا سآيقلا تاودأ فالتخا ىدؤي : سايقلا ةادآ (ب)
 ىلقعلا سايقلا لاجم ىف حوضوب اذه ودبيو * ءىقلا سفن سايق
 ٠: ةماغ ىسفنلاو

 نأى ذ رصحن انه أطخلا ردصمو : ساقي اه لوح قافثالا مدع ©

 ىلع مات قافتا كانع نوكي ال دق اهسايق ىف بغرن ىتلا ةفصلا

 ٠ رشابملا ريغ عونلا نم انع سايقلا نأ ثيح « اهتعيبط

 ردقلاب ديفم وهف ٠ هتاذ دح ىف ةياغ سيلو ةليسو ىسفنلا سايقلا نا  ه
 ءاعريوطتولامعألا نيسحت ىلع لاجم ىأ ىف همدختسي نم هب دعاسي ىذلا

 ٠ ىناسنالا كولسلا مهف ىف هب دعاسي ىذلا ردقلابو

 : سايقلا بيلاسا

 ىلسقع سايقم لوأ روهظ ذنم ىوبرثلاو ىسفنلا سايقلا ةكرح تلظ
 هانب ىف اريبك ادامتعا دمتعت 8-١9 « هينيب » ىسنرفلا سفنلا ملاع ةطساوب

 نم ىفرعملا ىلقعلا طاشنلا سايقب طبتري ام ةصاخو « تارابتخالاو سيياقملا

 دحاو بولسأ ىلع ٠ خلا“ ٠*٠ ركذتو كارداو ريكفتو تادادعتساو تاردقو ءاكذ

 ءادأب درفلا ءادآ ةنراقم ىلع اساسأ دمتعي بولسألا اذه ٠ سيياقملا ءانب ىف
 تافصلاو صئاصخلا بلغأ ىف هعم نيقفتملاو هل نيهباشملا نيرخآلا دارقألا

 ٠ ةيعامتجالاو ةيصخشلا

 ىذلا بولسالا اذه نأ سيياقملاو تارايتخالا ءانب ىف نويئاصخالا كرديو

 طسوتم باسح ىلع هرهوج ىف دمتعي امنا اليوط انمز سايقلا ةكرح دوقي لظ
 . هنع ضفخنت وأ طسوتملا اذه ولعت ىتلا ريياعملا باسح مث , ةعامجلا ءادأ

 دمتعي كلذلو ٠ ةنراقملل ةيساسألا ةزيكرلا وه ةعامجلا ءادآ طسوتم نأ ىأ

 ٠ اهيلا بستني ىتلا ةعامجلا ءادآ تايوتسمب هتنراقم ىلع درفلا ءادأ ميوقت

 ٠ ( 191/5 , نامريش )

 ةيكيرمالا ةدحتملا تآيالولا ىف رهظت تادب تانيتسلا فصتنم ىفو

 , سايقلاىف مدختسملا بولسألا ىف رظنلا ةداعا ىلا وعدت ىتلا راكفألا ضعب

 ىلا سيياقملاو تارابتخالا ءانب ىف نييئاصخالا ةبغر ةجيتن ةوعدلا هذه تءاجو



 ب ب 5ةاا

 نع رثكا تامولعم ىلع لوصحلا نم 5 ةديدج سايق لئاسو ةفرعع
 تالاجملا ىف ةيوبرقل؛و .ةيسفنلا تارارقلا فاختا ىف ديفت تارفألا ءادأ ىوتسم

 سيياقملاوتارابتخالا نم ةديدج عاونأ ءانيب الآ كلذ قيقحت نكمي الو ٠ ةفلتخملا
 لكشب اهريسفت نكمي سيياقم ةعومجم انيطعت اهنأب اساسأ اهنيوكت ىف زيمتت
 اساسادمتعت ال ةديدج سبياقم ءانب ىأ ٠ ةددحم ءادأ تايوتسم لكش ىف رشابم

 دارقألاو د رغلا نيب ةئراقملا ساسأ هرابتعاو ةعامجلا ءادال طسوتملا ىوتسسا ىلع

 ١941/8 ( ٠ , رميرف) نالا ثداح وه امك نيرخآلا

 انل جرخ نأ ىلا اهب مامتعالا قاطن عستاو ٠ ةركفلا ىشتنت تأدبو
 _ةيعجرملاتارابتخالاب تيمس « تارابتخالا نم ديدج عونب سايقلا سفن ءاملع
 نآلا مدختسم ومهام ىلع اهل ازييم يتغمد مع عم عمععم ا[مقأه  نازبملا
 مودت6 - رايعملا  ةيعجرملا تارابتخالاب ىمسيو سايقلا تالاجم ىف عيشيو
 ىلا درت ىتلا تارابتخالا رامشتنا هيادب عمو * معقم عمنع] اهتاك
 سايقلالاجم ىف حالصالا تاكرح نم ةديدج ةكرح تأدب , (0111)  نازيم
 ىف رظنلا ةداعا ىلا لاجملا هيف جاتحي تقو ىفةكرحلا هذه تءاج دقف ٠ ىسفنلا
 مادختساو ءانبي مامتهالا ةيادب نم ةرتف دعبو ٠ مدختسملا سايقلا بولسأ
 عونلا اذه ةميق ترهظ « ةدحتملا تآنالولا ىف نازيم ىلا درت ىتلا تارابتخالا
 . ( ١905 < رميرف ) * صاخ هجوب ةيبرتلا لاجم ىف سايقلا لئاسو نع

 بيلاسأ نم نيبولسأ نيب زيمن نأ عيطتسن ضرعلا اذه لالخ نمو
 رخآو «٠ سايقلا تالاجم ىف نييئاصخالا نيب فورعمو عئاش بولسأ : سايقلا
 ٠ ةيوبرتلا تايلمعلاو ةيسفنلا رهاوظلا ريسفت ىف روظت نم كلذ عبتي امو , سايقلا ةكرح ريوطت ىف معاسيو ىبرعلا ملاعلاو رصم ىف هقيرط خاب نأ وجرن ديدج

 : (21 ندم عا معصم ممعهسر 62262[ رايعم ىلا دئسللا سايقلا : الوأ

 اهيلا ةراشالا قبس ىتلا (2411) رايعملا  ةيعجرملا سيياقملا وأ تارابتخالا عون نم ىتلا سايقلا لئاسو ىلع سايقلا نه بولسألا اذه دمتعي
 اهمدختست ىتلا ريياعملا ءوصض ىف اهتاجرد رسفت ىتلا تارابتخالا كلت ىهو
 باسح ىلع تارابتخالا هذه ءانب دمتعيو * تاجردلا هذع اهيلا درت ىتلاو



 ب ؟595ال-

 طسوتملا اذه نع اناصقنو ةدايز ريياعملا باسح مث « ةعابمجلا ءادأ لطسونم
 ٠ سايقلا جيردتل ساساك ىرايعملا فارحنالا نع ةلفتسم تادحو ذاختاب

 دامتعالا ىهو , ةدحاو ةيسيئر ةيصاخ ىف اهعيمج تارابتخالا هذه كرتشنو

 ىنعم ىلع لوصحلل اهيلا بستتي ىتلا ةعومجملا ءادأب درفلا ءادأ ةنراقم ىلع

 نأ كلذ ريسفتو ٠ تارابتخالا هذع نم ىأ ىف اهيلع لصحي ىتلا ةجردلل
 ةينعلا تاجردلا ضعب رابتخالا ءانب ةيلمع ءانثأ ددحي تارايتخالا ئئاصخا

 كلذل < رايتخالا ىلع ءادآلا ىف اهلوبق نكمي ىتلا تاجردلا لقأ اهتأ ىلع

 نوريثتعي « هنم ىلعأ وأ ٠ ىوتسملا اذه ىف تاجرد ىلع نولصحي نيذلا دارفالاف

 تاجرد ىلع نولصحي نيذلا دارفالا امأ ٠ بولطملا حاجنلا ىوتسم ىلا اولصو دق

 ىوتسم ىلا لوصولا ىف اولشف دق نوربتعي مهناف ٠ ىوتسملا اذه نم ىئندأ
 ٠ ١ ( 1910/ « ىواقرشلا روثأ ) بولطملا حاجنلا

 : نازيم ىلا دنسملا سايقلا : ايناث

 1066-1102 2 6ققانن 60 01

 ىتلا ةديدجلا تارابتخالا ىلع دمتعي سايقلا ىف ديدجلا بولسألا اذه
 بسني تارابتخالا هذه ىفو ٠ (01/1) نازيملا  ةيعجرملا تارابتخالاب ىمسقت

 ىف امك نيرخآلا دارفالا ءادأ ىلا سيلو هتاذ رابتخالا ىوتحم ىلا درفلا ءادإ

 نازيم ىلا دري ىذلا رابتخالا نأ ىأ.(30181) رايعم ىلا درت ىتلا تارابتخالا ةلاح

 لكشب اهريسفت نكمي .سيياقم ةعومجم ائيطعي هنآب هنيوكت ىف زيمتي (©093)

 ٠ ةددحم ءادأ تايؤتسم لكش ىف رشامم

 سايقلا ىف ٠ سايقلا نم نيبولسالا نيب احضاو قرفلا ودبي كلذبو

 ىوتسم دنع ىأ , طسولا ىف رابتخالا ةزيكر ددحت (01834) رايعم ىلا دتسلا

 ىلعا سايقملا تادحو عيزوت متيو ٠ دارفألا نم ةنيعم ةعامجل طسوتملا ءادألا

 (0580 ناريع ىلا دري ىذلاسايقلاةلاح ىف امأ ٠ طسوتملا ىوتسملا لفسأو

 سايقملاىلعأ ىف نوكتت ىتلا ةجردلاف ٠ نيقرطلا دنع ةداع ددحت زاكترالا ةطقن

 ةردقللعيحصلا ءادآلل ىوتسم ىلعأ ىلع ىأ : لماكلا نكمتلا ىوتسم ىلع لدت

 لقسأ دتع نوكتت ىتلا ةجردلا امأ ٠ رابتخالا اهنم نوكتي ىتلا ةراهملل وأ

 نوكتي ىتلا ةراهملا هذهل وأ ةردقلا هذهل ىوتسم ىندأ ىلع لدت اهناف ٠ سانقللا
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 . ىواقرشلا رونأ ) رفصلا ىوتسم ىلا انايحا لصت دق ىتلاو « سايقملا اهنم

 ٠ ( ا51١/ا/

 ةيدرفلا قورفلا ةلكشم جلاعي هنأ ىف سايقلا ىف بولسألا اذه ديفيو
 ققحي هنال ةيلقعلا تاردقلاو ليصحتلا تالاجم ىف بالطلا نيب دجوت دق ىتلا

 !نهةطساوب نكمي امك ٠ هتادادعتساو هتاردق بسح لك دارفالا ءادأ ميوقت

 ةفلتخملا تايوتسملا ةفرعم كلذكو «2 ةقيقدلا تاراهلا ضعي سايق بولسألا

 فلخنلا تالاح صيخمسشت نم نيملعملاو نيئاصخالا نكمي امه دارقالا ءادآل

 جماربلا رييغتو ليدعت نكمي ىلاتلابو « قوفتلا تالاح كلذكو 2 ىناردلا

 ىلجتت ىربك ةيوبرت ةميق ققحي سايقلا نم بولسالا اذه نأ امك ٠ ةيويرتلا
 هتايناكماو هتاردق ىلا ةبسنلاب ىآ ؛ هسفنىلا ةبسنلاب درفلا كولسس ىلع مكحلا ىف

 ٠ نيرخآلا تايناكماو تاردقل ةيسنلاب ال

 سايقلا لئاسو

 لئاسو نم اريثك ةيسفنلا تاساردلاو ثوحبلاب نولغتشملا مدختسي

 مدقتلا دعب ةصاخ ٠ ةيسفنلا رهاوظلا سايق ىف اهتيلعاف تبث ىتلا سايقلا
 ىف ىملعلا بولسالا ىلع دمتعي املع حيصأو سفنلا ملع هزرحأ ىذلا ريبكلا
 ةيعوضوملاو ةلاعفلا سايقلا لئاسسو نم ديدع روهظ ىلا ىدأ امم + هرهاوظ سايق
 * ةفلتخملا هيتاوج ىف كولسلا ىلع مكحلا ىف اهمادختسال

 سيقياهضعيف ٠ ةفلتخم ةريثك ءايشآأ سيقتل لئاسولا هذه تمص دقو »

 ةردقلا الثم ءاكذلا تارابتخا سيقتف ٠ مهتاردقو نيصوحفملا ءادآ بيلاسأ

 هتاردقلا نم ادودحم ىدم ةئيعم ةصصختم تارابتخا سيقتو ةماعلا ةيلقعلا

 سيقتو ٠ ةيناكلات اقالعلا ىلع مكحلا وأ ىكيناكيملا مهفلل ةمزاللا كلت لثم

 ةراهم وأ عوضوم ىف ىلاحلا ةيافكلا ىوتسم ليصحتلاو تامولعملا تارابتخا

 ىف ةيافكلا تارابتخا نمضتت ىهو ٠ صاخ ميلعتل ةجيتتك « درفلا اهلصح

 تايراطب كلذكو «٠ باسحلاو ةءارقلاو ءاجهلاو . ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةباتكلا
 تارايتخا ابتتتو « ةديدع تالاجم ىف ءادألا سيقت ىتلا ىويرتلا ليصحتلا

 ىث ىفاضالا بيردتلاب هءادآ نسحي نأ ىلع صوحفملا ةردقب تادادعتسالا
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 ءادألا ىلع موقت تارايتخالا هذه نأ مغرو * صاخ ىنهم وأ ىميداكأ نآديم
 ةبيردت اهيف صوحفملا قلتي مل ىتلا تالاجملا ضعب ةداع سيقت اهنأ الا , نهاولا
 جردقلا , ىكرحلا قسانتلا , ةيكيناكيملا ةراهملا لثم لماوع سيقت دقو + اصاخ
 ٠ نافللا وأ ةسدنهلا وأ بطلل دادعتسالا سيقت وأ ةينفلا وأ ةيقيسوملا

 مهكولسو دارفالا تاليضفت سيقت ىتلا لئاسولا اضيأ دجوت امك

 رخآلا اهضعبو , ةنيعم ةطشنأ وأ نهم وحن نيصوحفملا لويم سيقي اهضعبف
 وأ دارقالا اهب كسمتي ىتلا تادقتعملاو تاهاجتالا داعبأو ةعيبط ىلع ضرعتي

 سيقبو * هتاسسؤمو هتطشنأ وأ عمتجملا ىف ةيلدجلا اياضفلا ءازا تاعامجلا

 فيكت لثم . ةيعامتجالاو ةيلاعفنالا لماوعلاو لئاسولاو تاودألا نم رخآآ عون
 كولس نمبناوج ةهباشم تارايتخا سيقت امك ٠ نيرخآلا عمو هسفن عم درفلا

 ٠ هيدل ىرخألا تاغفصلا ضعب وأ « ىقالخالا هكولس لبم درقلا

 ةيدالاو ةيئيبلا عاضوألا ديداحتل ةعونئتم ةديدع لئاسو تدعأ دقو

 ىف ةنيعم ىحاون سيقي اهضعبف ٠ ةيويرتلاو ةيعامتجالا تاسسؤملاو دارفألل
 « مالا - بالا تاقالع وأ ةرسالل ىداصتقالاو ىعامتجالا عضولا لنم لزنملا

 ةيبطلا ةقايللا تارابتخا سرقت امك * لفطلا  دلاولا وأ ء لفطلا  لفطلا وأ
 ٠ دارفالل ةيحصلا ةلاحلاو ةيمسجلاو

 تانايبلا ىلع اهب لصحت ىتلا ةقيرطلا ىف سايقلا لئاسو فلتختو
 نع تامولعملا ىلع لصحت ىهف : هسيقت اميف اهفالتخا نع الضف « تامولعملاو
 دقو ٠ ةجردتم سيياقم وأ , تاءاتفتسا وأ مئاوق وأ « ءادأ تارابتخا قيرط

 ةيرتمويسوسلا بيلاسالاو ةظحالملا لثم ىرخألا بيلاسألا ضعبب ديفتست

 * ( 151لا/ , ليلاد ناف١٠د ) « ةيطاقسألاو

 ىلا ءىراقلا ليحنو ٠ لئاسولا هذه ضعب ىلا ىلاتلا ءزجلا ىف ريشنسو

 ةيسفئلاوةيوب رتلاو ةيعامتجالا مولعلا ىف ثحبلا جمهانم ىف ةصصختملا بتكلا

 *اهمادختساواهنيوكت ةيفيكو ةفلتخلا اهعاونأو لئاسولا هذه نع ديزملا ةفرعم

 : 2 © 1همانهدصقتت ع5 تاءاتفتسالا : الوآ

 ةيعامتجالا ثوحيلاب نولغتشملا اهمدختس ىتلا تاودألا نم ءافتسالا
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 .تالاح ىف ةيسفنلا ثوحبلا ىف مدختسي امك ٠ عساو قاطن ىلع ةيوبرتلاو

 ةيئاقلا ةيكولسلا بيلاسالاو فورثنلا نع قئاقح ىلع لوصحلل كلذر ةنيعم
 ٠ ميقلاو تاعاجتالاب قلعتت ىَتلا ثوحبلا ىف ةرثكب. مدختسي امك . لعفلاب

 .ةلسئسأ ثحايلا عضي دقف « ةددعتم روص نم ءانقنسالا ةلئسأ نوكننو

 تالاح ىف نكميو ٠ ةروصم وأ ( ةحوتفم ) ةرح وأ ةديقم ةروص ىف ءانفتساا
 دنع اهنم ةعومجم مدختسي وأ 2 دحاو عون مادختسا ىلع راصنقالا ةنرءد

 روصلا وأ ةروصلا نيتفتسملا عونو ةلكشملا ةعيبط ددحتو ءانفنسالا ميمسع'
 ىتلا ةساردلل ةدولطملا تانايبلاب اهريغ نم رككأ ثحايلا ددت نأ لمتحب ىسا

 ٠ اهب مون“

 نم ةداع ةددحملا تاباجالا وأ ةديقلا ةروصلا تاذ تاءاتفتسالا نوكتنو

 ىلسصعو ٠ ةنكمم تاباجا نيب نم رايتخالاو ؛ ةنباثلا ةلئسألا نم ةدعم ةيئاف

 طخ وأ ةرئاد وأ ةمالع مضي وأ . ال وأ معن بتكي نأب هتباجا حضي نأ ىتفتسلا

 اففو تارابعلا نم ةعومجم بتري وأ « تاباجالا نم ةمئاق نم رثكأ وأ دنب تحن
 .تافاسم ىف ةرصتخم تارايع بتكي نأ هنم بلطي ىرخأ انايحأو . اهتيمعأل

 ٠ ةيلاخ روطس وأ ءاضيب

 نم تامولعملا ىلع لوصحلا ىف ةرحلا تاءانفتسالا مدختست دقو

 ةصاخلامهتارابع ىف ةلماكلا ةرحلا ةباجالاب مهل ةصرفلا حانت ثيح . نيتفتسملا

 ءانفتسالاف ٠ اعطاق اديدحت ةددحم تاباجا نيب راينخالا ىلع مهرابجا نم الدب

 اذه نأ الا ٠ مهتاهاجتاو مهعفاود نع اوفسشكي ىكل ةصرفلا مهيطعي حوتفملا

 ةددعتملا , ةدقعملا تاباجالا قلخت دقف ٠ هلكاشم هل تاءاتفتسالا نه عونلا

 هتايلمع عبصت ذا . تالكشملا نم اريثك دارفالا اهيطعي ىتلا ةلصفملاو ةعونتملاو

 2« تقولا نم اريثك ذفنتستو « ةريسع اهصيخلتو اهبيوبتو تانايبلا فينصت

 نم الدب موسرلا وأ روصلا نم ةعومجم نم ءاتفتسالا ميمصت نكمي امك
 ثحابلا مهدمي دقو ٠ ثاباجالا اهنيب نم نوتفتسملا راتخيل ٠ ةبوتكملا تارابعلا
 نم عوتلا اذه ربتعيو ٠ ةبوتكملا تاميلعتلا نم الدب اضيأ ةيوفش تاميلعتب
 نيدشارلا نمو لافطالا نم تامولعملاو تانايبلا عمجل ةبسانم ةادا تاءاتفتسالا

 هءهابتنا روصلا بذجت ام ايلاغو ٠ صاخ هجوب ةءارقلا ىلع ةردقلا ىدودحم
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 - ةباجتسالل نيصوحفملا ةمواقم نم للقنو . ةبوتكملا تاملكلا نم رثكأ نيتفتسملا
 ٠ ىرخا قرطب اهيلع لوصحلا نكمي ال تامولعم عمج وأ .تاهاجنا فك نكمل نم لعجت انايحأو « احضاو اريوصت ىظفللا فصولل ةلوهسي, مضِخن ال فقاوم ,انايجا وووصت اهنأ امك ٠ ةلئسالاب مهمامتما ريتنو

 : 2110160 ةيصخشلا تالباقملا : ايناث

 دارفألا نم اريثك نأ ملعت امتيح ىسفنلا سايقلا ىف ةلباقلا ةيمهأ رهظت
 نكمي ال امك ةباتك اهميدقن نم رثكأ مهسفنا نع ةيوفش تامولعم ميدقن ىلا نوليمي
 ىلع لوصحلا  ىبفنلا هيجوتلاو جالعلا فقاوه ىف امك  ةصاخ نالاح ىف
 تازيمم كاته نأ ذا ٠ ةيوتكملا لئاسولاب ةساردلا عوضوم درفلا نع تامولعم
 اييلعءوصحلا نكميال ٠ ةيصخشلا ةليافملا ىف ىدولا لعافتلا نم أشنت ةديدع
 عيطتسي ذا ٠ رابنخالا وأ ءاتفتسالا قيرط نع دودحملا ىصخشلا ريغ لاصتالا ىف
 ناو , رارمتساب مهعجشي نا , هجول اهجو نيصودفملا لبافي أمدنع تحابلا
 امك ٠ ةيلاعقنالا لكاسملا ىف ةصاخو . ةلكشملا ىف قمعتلا ىلع مهدعاسي
 تاريبعتو * دارفالل ةيضرعلا تاقيلعتلا قيرط نع لصي نأ ثحابلا عيطتسي
 اهيلع لوصحلا نكمي ال دق تامولعم ىلا  توصلا ةمغنو « مسجلاو هجولا
 ٠ ةيؤتكملا تاباجالا ىف

 .ىرجت دقف ٠ اهادمو اهتعيبطو اهضارغأ يف ةيصخشلا تالباقملا فلتختو

 وأ . دحاو درف ىلع رصتقت دقو ٠ ثحبلا وأ جالعلا وأ « هيجوتلا ضارغأل
 فدهب تارتف ىلع داعتو تالباقملا رركتت انآيحأو ٠ دارفا ةدع لمشتل دتمت
 ٠ فقاوم وأ تاهاجتا وأ كولس ومن عبتت

 نع تامولعملا عمج ىف تالباقملا عاونأ لضفأ ةنئتقملا تالياقملا ربتعتو
 ىلا ثحابلا هجوي ثيح ٠ ةصاخ تالاح ىف مهكولس ىلع مكحلاو دارفألا

 رصقتو ٠ بيترتلاو ةقيرطلا سفنب ةلئسألا سفن ةلباقملا عوضوم دارفألا
 ريتعت كلذلو ٠ اقبسم اديدحت ةمئأق ىف ةددحم تاباجا نم رايتخالا ىلع ةباجالا

 طياوضلا رفوت اهنأل ةئدقملا ريغ نم رثكأ اهتعيبط ىف-ةيملع ةئدقملا تالباقملا

 ٠ ةيملع تاميمعت ةغايصب حمست ىتلا ةمزاللا
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 : ظهانسرك 6681688 ريدقتلا سيياقم : اثلاث

 سايق تاودأ نع ثحبلا ٠ ريدقتلا, سيياقم ءاشنا ىعاود مها نم ناك

 تاريغتممهتاريدقل ةيمقر ميق ءاطعا نم ىسفنلا سايقلا لاجم ىف نيثحابلا نم ى

 ٠ سايقلا لئاسو مدقت ىلع لمعو « لاجملا اذه ىف ثحيلا روط امم « ةساردلا

 تامسلاب قلعتي اميف دارفالا ريدقت ىف اليوط ريدقتلا سيياقم تمدختسا دقو
 ةقايللا وأ ليصحتلاب قلعتي اميف كلذكو 2« ةصاخ ةفصب ةيصخشلل ةماعلا

 ىتح اهرفوت نم هبال ةماه طورش ةدع ريدقتلا سيباقم ءاشنا بلطتيو

 سايقلا ناديمب ةقيقدلا ةفرعملا ىف طورشلا هذه رصحنتو ٠ اهنم فدهلا ققحتي

 ' ٠ كلذ ىف مهاست ىتلا تافصلا ديدحت عم , ةقدب ةردقملا ةيصاخلا فصوو

 ٠ سايقملا اهنم نوكتي ىتلا دونبلل ةبسانم نازوأ ءاطعا رمألا بلطتي امك
 : ربدقتلا سبياقم تابوتسم

 نافع 199/٠١ بيرغلاةيزمر )ريدقتلا سيياقم نم تايوتسم ةعبرأ دجوت
 : : ىه ( 1951 ٠ نامعأ ءس ءا١ 9ا/؟ , نلاد

 لقأ وهو : فيئصتلا سايقم وأ 202011181 50216 ىمسالا سايقملا 1١

 ٠ةيعيبطلا مولعلا ىف مدختسملا ىعوضوملا سايقلا نم ايرق سايقلا تايوتسم

 مادختسا ىلع دمتعي سايقم هنأ ىأ ؛ ىفينصت سايق ةيلمع ىلع دمتعي وهو
 اهزييمت ضرغب تامس وأ صاخشأ وأ ءايشأ فينصتو ماقرالا وأ زومرلا
 سايقلا تايوتسم لقأ وهو ٠ ةلقتسم تاعومجم ىف رخآلا ضعبلا نع اهضعب
 .٠ ةوق

 ” حجان وأ ىهمرمو ءايوسأ ىلا صاخشألا فيبضت عونلا !ذه ةلثمأ نمو

 هذه ٠ ام ةقالع اهنيب ةيوناث تاعومجم ىلا دارفألا فينصت ىأ ٠ بسارو

 ٠ ةيصاخلا وأ ةرهاظلا وأ ةمسلا ىف ىواستلا ىه ةقالعلا

 سايقملا نم اليلق ىقرأ وهو 0203122] 869816 : بيقرتلا سايقه " 

 ا١ذه ىف نيطرش رفوت نم دبالو « هتادحو ىواست مدع نم ىناعب هنكلو قباسلا

 : سايقملا
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 .تافينصتوأ تائاخ نيب مهئيابتو تاناخلا لخاد دارفألا ىواست |

 :« سمايقلا
 ىف امك ةلقتسم نوكت الو « اهضعبب تاغينصتلا طيرت ةقاله دوجو ب

 ٠ ىمسالا وأ فينصتلا سايقم

 .ددحم بيترت ىف تامسلا وأ ءايشالا عضت بيترتلا سبياقم نأ مغرو
 ةرورضلاب تسيلو « ةفورعم ريغ ةعباتتملا ءايشألا نيب تافاسملا نأ الا ٠ حوضوب
 .لاوتلا ىلع ةدايقلا ىف هم: ١6 , ٠١ تاجردلا جءبء.أ لان اذاق ٠ ةيواستم

 ,«(ج)نم ىلعأ (ب) نأو (ب) نم ىلع (أ) نأب لوقلا نكميب بيترت سايقم ىف

 < (ب) هب قوفي ىذلا ردقلا سفنب (ب) نم ىلعأ (أ) نأب لوقلا نكمي ال هنأ الا
 ه ٠١ نم ةفاسملل ةيواسم ٠١ ١6 نم ةفاسملا نوكت نأ ىتعمب « ()

 : سايقملا نيوكت ةيفيك حضوي ىلاتلا جذومتلاو

 ادج بعص ىلابعص بسائمه 2 ةجردىلالهس لهس

 ام دح ةرييك

 "امامت ضفرا هيلا ليمأال دياحم 2 ةجردب لضفأ امامتلضفأ

 ةريبك

 اامئاو ' ةلقتسم تاثف ىلإ فيدصتلاب ىفتكي ال سايقملا اذه ناف كلذلو

 نم ربكأ ىنعت ىتلا (د) ةمالعلاب اهيلا زمرن نأ نكمي ةدرطضم ةقالع كانه

 * ( خلا ٠٠٠ نم بعصأ  اليضفت رثكا )

 ةنئيعم ةرهاظ ىف مهيب اميف ةحرد لك ىف دارفألا ىواست كلذ ىتعمو

 كانه نا الا , ةرهاظلا هذه ىف ىرخالا تاناخلا ىف تآعومجللا نع مهئالتخاو

د ةجرد نم آدبت سايقملا لوط ىلع ةدرطضم تاقالع
 هيزتو « ةمسلا دجاوتل اي

 «ةفورعمةتياث بسني ثدحي ال ديازتلا اذه نأ الآ ٠ رخآلا سايقملا فرط هاجتا ىف

 ٠ ةيواستم ريغ سايقملا لوط ىلع تادحولاف
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 ىلع قبطنا اذإ 12622081 قعهلع : ةيواسنملا تاثفلا وذ سابقملا -

 ىه ةلاث ىرخأ هزيم اهيلا افاضع بيترتلا سايقم صئاصخ لك سايقملا

 ىمس ةيواسنمو ةفورعم ةعس تاذ سايقملا ىلع نيتجرد ىأ نيب ةفاسلا نأ
 نيسايمملا نم ىمرأ ىئاصحالا هاوتسم ناكو + تائفلا سايقمب سايفملا

 سايقملا تاجرد روصي نأ عيطسي ةقيرطلا هذه ىف تحابلا نال كلذو نيتياسلا

 ىلع ةفلنخملا ماسقالا نيب تائفلا ةعس ةفرعم نع هنكمن ةقيقد ةروصب
 .٠ سايقملا

 ثيح هيددعلا ةفاسملا مساب تاجردلا نيب فالنخالا وأ ةفاسملا فرعتو

 ٠ سايقملل ةتباث ةدحو دوجو ىنعمب « ةيواستم نازيملا ىلع ءازجالا عيمج نأ

 .ريدعلا سيباقم عاونأ ىفرأ وهو 128115 8681م بستلا سايقم

 ارفص هل نأ ىلا ةفاضالاب . تافاسملا سايقم صئاصخ عيمج هيف رقونن ثيح

 نايمك نع ثيدحلا نكمي ىلاتلابو ٠ سايقلل ةتبان ةيادب ةطمد ددحي قلطم
 دوجول ةجيتنو ةفص وأ ةيصاخ ةيأ مك ىف قورفلا ديدحن نكمي امك ةيبسن
 ٠ ةفلتخملا سيياقملا نيب قورفلا داحيا نكمأ قلطملا رفصلا

 : 228أ5 تارابتخالا : اعبار

 ىتح رصاعملا سفنلا ملع نيدايم بلغأ ىف تارابتخالا قيبطت رشتنا

 : ةفلتخملا هعورفي سفنلا ملع اهيلع دمتعي ىنلا ةيساسالا ةليسولا تحبصأ
 ىعامتجالاو. ىجالعلاو * ىوبرتلاو ٠ ىعانصلا سس فنلاملعو . ىبرحلا سفنلا ملع
 مولعلا بلغأ لمش ىتح اهراشتنا دتماو ٠ سفنلا ملعل ىرخألا نيدايملا ةيقبو

 رضاحلا رصعلا تامس نم ةمس تارايتخالا تحبصأ اذكهو ٠ ىرخالا ةبكولسلا

 ٠ ةيسيئرلا هنازيمم ىدحاو

 ىف ةيعوضوملا ةيحانلا ريوطت ىلع هرثآ عساولا راشتتالا اذهل ناك دقو
 ىذلا , ءىشانلا ملعلا اذهل ةيلمعلا ةيمعألا ديكأت ىلعو . ةيبرتلاو سفنلا ملعا
 ٠ ( 19539 . ىهبلا داؤف ) ىبيرجتلا ملعلا عورف نم اعرف هناديم مبصأ

 ةيعوضوملا ةيحانلا ريوطت ىلع تدعاس ىتلا ةيسيئرلا بابسألا نمو
 تارابتخالا ءائب ىف ثدح ىذلا ريبكلا مدقتلا . ىوبرتلاو ىسفنلا سايفلا ىق
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 تارابتخالا تحيصأ ىتح , ىرصبلا كولسلا نم ةديدع بناوج تلمش ىتلا
 دقف ٠ سايقلا ةكرح ومن رهاظم مهأ سفنلا ملعو ةيبرتلا ىلاجم ىف ةننقملا
 ةيعوضوم رثكأو ةقد رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا ىلع تارابتخالا هذه تدعاس
 لكشب تادولعملا هذه ىلا لوصولا تلهس اهنأ آمك ؛ سايقلا عضوم دارفالا نع

 « سايقلا ةكرح روطت نم ىلوالا لحارملا ىف عبتي ناك امع لضفآ ةيافكبو عرسأ
 ةيلقملا صئاصخلا ىلع فرعتلا ةيناكما سايقلا لاجم ىف نييئاصخالل ايه ام»
 :تارابتخالا ءانب مدقتل ةرشابملاو ةحدضاولا جئاتنلا نمو ٠ دارفألل ةيصخشلاو
 ريوطت نم ةيبرتلا لاجم ىف مدقتو طاسشن نم ةصاخ ةفصب نآلا هظحالنام
 ميوقتلا ناديم ىف بعشتو مدقتو جمانملا ىف ليدعتو سيردنلا بيلاسأل

 .19355(٠ سيلطا١ر)

 ىسفنلا رابتخالا فرعي :؛ همادختسا طورش مهأو نابتخالا فيرعت
 ثادحال فورظلا ءىيهي « ددحم ىبيرجت فقوم هنأب ( ١859 . ىهبلا داؤف )

 سايقلا بولسأ ىف امك  كولسلا اذه سايقلو ٠ كولسلل ةنيعم تاريس
 - سايقلا بيلاسأ ىف هيلا ةراشالا قبس ىذلا 111101 رايعم ىلا دنسملا
 فقوملا سفتل نوعضخي نيذلا نيرخآلا دارفالا كولسب ةيئاصحالا هننراقمب

 ءايفصو وأ آيمقر افينصت د!ارفالا فينصت ىلا فدهي وهو ٠ قباسلا ىبيرجتلا

 : ةيلاتلا ميعافما فيرعتلا اذه نمضتي كلذبو

 ١ ىبيرحتلا فقوملا ٠

 ٠ كولسلا ليجست  ؟

 ٠ ىئاصحالا ليلحتلا

 * ليلحتلا كلذ جئاتنل اقفو دارقألا بيترت

 :  رابتخالا طورش

 كلذب دوصقملاو ٠ كولسلا نم ةنيعل نئقم سايقم وه ىسفنلا رابتخالا

 رابتخالا ىلع ءادآلا ىف رثؤت نأ نكمي تارثؤم وأ تارابتعا وأ فورظ ىأ نأ

 ريتعت نأ انل ناك اذا رابتعالا ىف اهذخاو اهيلع صنلاو اهديدحت بجي

 ٠ انتقم رابتخالا



 ب #ءااس

 بجي ةيساسأ طورش ةعومجم ىلع نئقملا رايتخالا دمتعي كلذ نمو

 : ىعو رابتخالا ءانب ىف اهتاعارم

 ١ تارايتخالا ةيعوضوم ققحتت : 01166851137 : ةيعوضوملا ,

 رابتخالا ناك اذا « ىفرعملا ىلقعلا ميظنتلا بناوج سايق ىف مدختست ىتلاو
 حيحصتلآب موقي نمع رظنلا فرصي ةجردلا سفن ىطعي ٠ رابتخالانأ كلذ ىنعي

 الا لاؤسلل نوكي الف , لاؤسلا ةيحان نم لوألا : نيتيحان نم ايعوضوم نوكي
 لاؤسلا ةياجا فرعي ىذلا درفلل ةدحاو ةحيحص ةباجا ٠ ةيحان نم ةيناثلاو

 ححصملا ٠ ىهف , ةباجالا ىلع مكحلا ىف ىصخشلا ححصملا ريدقت لخدي الف

 ٠ ةئطاخ وأ ةحيحص اما

 فشكلاب رابنخلالا حمسي نأ كلذ ىنعي 01114662386102 : زيامتلا "

 ٠ هنم ةوجرملا ةدئافلا تمدعنا الاو حضاو لكشب دارفألا نيب قورفلا نع

 امك « احلاص اسايفم دعي ال ةيدرفلا قورفلا نييي ال ىذلا لهسلا رايتخالاف

 ٠ اديج اسايقم ربتعي ال قورفلا هذه رهظي ال ىذلا بعصلا رايتخالا نأ

 ةلوهسلا نم ةنيعم تايوتسم ديجلا سايقملا نمضتي نأ بجي كلذلو
 ٠ ةبوعصلاو

 ىذلا سايقملا كلذ وه ننقملا سايقملا 8220801236102 : نيتقتلا  '؟'

 ىلع نولصحي مهناف ٠ نوفلتخم دارفأ همدختسا ول هنا هرهوج ىف ىتعي

 نأ وأ ةيؤبنت ةميق اهل سايقلا جئاتن لعجت نا اندرأ اذاو + ةلثامتم جئاتن

 نئقت نأ ىرورضلا نمل هناف + نيعم كولس صيخشت ىف ظوحلم رود اهل
 ةغايصلاديحوتو بولسالا ةمالس كلذ نمضتيو ٠ الماك انئيئقت سايقلا لئاسو

 ٠ نيصوحفلا وأ نيربتخملا ىوتسمل ةبسانملا تاملكلاو تارابعلا مادختساو

 صوحفملللقنت اهنأ نم دكاتلاو رابتخالا تاميلعت ةغايص اضيأ كلذ لمشيو
 ىتعي رابتخالا نيئقت نأ ىأ ٠ هنم بولطلملا ءادألا نع ةددحمو ةحضاو ةروص

 ٠ هحيحصتو رابتخالا قيبطتل ةدحوم طورش عضو

 ىتلا ةجردلا نا رابتخالا تابثب دصقيو : >هالدطذالؤإ]  تابثلا 5
 تقويف هتردق نع قداص ريبعت ىع « نيعم رابتخا ىف نيعم درف اهيلع لصحي
 دنع هسيقي الل ةيسنلاب هجتاتن رعغتث ال سايقملا نأ ىنعمب رابتخالا ءارجا
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 ةلاحلا لثم ىرخأ لماوعب رثأتت ال اهيلع لصاحلا ةجردلا ناو  درفلا
 عيحصتلاةقيرطو ءارجالا ةقيرطو هئارجآ نمزو « رابتخالا ءارجا تقو ةيسفنلا
 ىطعي ىذلا رابنحالا كلذ وه تباتلا رابتخالا نآف ىلاتلابو ٠ كلذ ىلا امو
 تحتو 2 دارقألا سفن ىلع هقيبطت رركت ام اذا « رارمتساب جئاتنلا سفن
 «٠ طورشلاو فورظلا سفن

 «* هسايق ىعدي ام سيقي رابتخالا نا هب دصقيو ؟ةلنلأغ7 قدصلا د

 : الثم ةيباسحلا تايلمعلل ارابتخا ءانبب موقن انك اذاف ٠ هريغ ائيش سيقي الو
 لقيو © العف ةيباسحلا تايلمعلا سايق ىلع ارصاق رابتخالا نوكي نأ بجي
 ةيصاخلاب ةيلاع ةجردب اعيشم نوكي نأ ىتعمب « ءاكذلا وأ ةغللا لماع هيف

 ٠ اهسايقل عضو ىتلا

 بتكلاىث اهيلا مجري قدصلاو تابثلا باسحل ةددعتم قرط دجوتو

 ٠ اهحرشل لاجملا دوجو مدعل سايقلا ىف ةصصختلا'
 : تارابتخالا فينصت

 رظن تاهجو ددعتب ةيسفتلا تارابتخالا فينصت سسأ تددعت

 ةيساسألا مهتايرظن نيابتو + ىملعلا مهمامتها فالتخاو « سايقلاب نيلغتسألا
 اعبت اهتاذ تافينصتلا تفلتخا كلذ ىلعو ٠ ةيسفقنلا تاريغتملا لك ىف

 عاونأ لك لمشت ام ايثاث ةفلتخملا سسالا هله نأ الا ٠ اهسسأ فالتخال

 مهدادعا يف اوتادخلا + سايقلاب نولغتشم اهانبت دق هنأ امك ٠ تارابتخالا

 اهسفتسسألا هذه لعج آمم ٠ ىصخشلا مهتيوكتو مهتافسلف ىف اوفلتخا امك

 ٠ ريثكلا ىف اضيآ فلتختو ريثكلا ىف قفنن

 ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا ( 1919 ) « ىهبلا داؤف ١» فتسيو

 + ىلاتلا وحتلا ىلع

 : سايقلا ناديك ةيسنلاب - ١
 ؛ ةيفرعم ةيلقع (5)

 نع فشكت ىتلا تادادعتسالاوتا ردقلاو ءاكذلا تارايتخا

 ٠ لبقملا ءادألاب ؤبئتلل حلصت ىتلا ةردقلا ىوتسم



 ىف ملعتلا تايوتسم نع فقشكت ىتلا ليصحتلا تارابتخا
 ٠ درفلا اهسرد ىتلا داوملا عيمج ىف وأ أم ةدام

 ةيصخش ةيجازه (ب)

 ٠ ذودشلاو حانجلا ىحاوت نع فشكت ىتلا ةلئسألا ةمئاق

 ةزيمتملا تامسلا نع فسشكت ىتلا ةيطاقسالا تارابتخالا

 ل 3 صج قلل

 ةيعقاولا ةايحلا لثمي فقوه ىف درفلا سيقت ىتلا فقاوملا

 + اهل دعي وأ اهايحب ىتلا

 ةيعامتجالا مهتاهاجتاو سانلا ءارآ سيق .عذلا ءاتفتسالا

 ٠ ددحه عوضوم وأ آه صخشل ةيسنلاب

 دعت دارقألل ةماعلا تايوتسملا ريدقتل حلصت ىتلا ةلباقملا

 .٠ 0 غةقاتم

 : درفلل ةيسنلاب تت

 دارفالا نم درف لك ءاملعلا اهي ربتخي ىتلا كلت ىهو ةيدرف نوكت دق

 اهب ربتخي ىأ ٠ ةيعامج نوكت دقو , ءاكذلل ةينيب رابتخا لثم ةدح ىلع
 ٠ ةدحاو ةسلج ىف دارفألا نم ةعومجم

 : ءاوألل ةبسنلاب - ©

 ء,ةيددع وأ ةيظفل ةغايص اهتدام غاصت نا ىنعمب « ةيباتك نوكت دق

 ملقلا مادختسا اهنع ةياحالا بلطتتو , لاكشاأو موسر ىلع ىقوتحت وأ

 هتالآلاو ةزهحألاو لاكشالا تاحول لثم ةيلمع نوكت دق وأ « ةقرولاو

 ٠ ملقلاو ةقرولا ىلا جاتحي ال انيعم !ءادآ بلطتت ىتلا

 : نعزلل ةبسنلاب - ؛
 ىمستو 2 افيقد اديدحت اهتباجا نمز ددحي ىأ , ةتوقوم نوكت دق



- :١:5- 

 ددحي ال ىتلا ىععو ةتوقوم ريغ نوكت دق وأ . ةعرسلا تارابتخا انايحأ

 ةوقلا تارابتخا انايحأ ىمستو « ةباجالل نيعم نمز اهل ٠

 © -- ومئلل ةبسنلاب :

 «ةركبملا ةلوفطلاو دهملا ىنسل حلصت ىنلا ىهو : ةسردملا لبق اه (أ1)

 ٠ ىليعلا ءادآلا ىلع اهتباجا ىف دمتعتو

 ةرخأنملاو ةطسوتملا ةلوفطلل حلصت ىملا ىهو : ماعلا ميلعتلا (ب)

 سرادملا ذديمالتل ةيسنلاب اهتايوتسم بسحت اذلو . ةقهارملاو

 ٠ ةيوناالاو ةيدادعالاو ةيئادشالا

 لاجرللو . ىعماجلا ميلعنلل حلصت ىتلا ىهو : ةخوخويشلاو دشرلا (-)

 ةينمزلا ٠

 : ةلئسآلا وأ تادرفملل ةبسنلاب - <

 : نيتباحا نم ةباجا رايتخا (1)

 اطخ وأ حص *4 - 14+17 لس

 هتياجاىف طح ةملك وأ حعص ةملك تحت اطخ عضي نأ درفلا ىلعو

 * ةلئسألا نم عونلا اذه ىلع

 : ةدع تاباجا نم ةدحاو ةباجا رايتخا (ب)

 5 ه0 ع ا 1١8 +/١17 - 5١1 لثم

 ةحيحص اهارب ىتلا ةباجالا تحت اطخ عضي نأ درفلا ىلعو

 ٠ لاؤسلا اذهل ةيسنلاب

 : ةلمكتلا جر

 - 18+11 لثم

 * ةحيحصلا ةباجالا بتكي نأ درفلا ىلعو
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 5 ةقباطملا (ن)

 : (ا/ >8) 1١( 5) (0 >*' ) لثع

 ل1 (ك0) هر ([ك1لز) هكر كر ()

 ةتباجاو لوألا رطسلاب مئاقلا لاؤسلا نيب .لصي نأ درغلا ىلعو

 ةباجاللهرايتخا ىلع كلذب لديل طخب ىناثلا رطسلا ىف ةمئاقلا

 ٠ ةحيحصلا

 : ةرحلا تاناحتسالا هر

 ٠ ىرخالا ةيطاقسالا تارابتخالا تادرفمو ؛ ريحلا عقب رابتخا لثم

 : بيترتلا ةداعا (د)

 4 ال ه 4 #» ا لم

 ةبسنب ديازتت ثيحب ماقرألا هذه بيترت ديعي نا درغلا ىلعو
 * ةتباث

 : ريياعملل ةبسنلاب ل 7

 لباقي ىذلا ىلقعلا رمعلا ددحت ىتلا ىعو : ةيلقعلا رامعآلا ريباعم « ! )

 ٠ هيسانت ىتلا ةلئسألا رمع لكل ددحت وأ تاجردلا

 ىتلا ةيساردلا قرفلا ددحت ىتلا ىعو : ةيساردلا قرفلا رياعم (ب)

 ٠ ١ تاجردلا لباقت

 وأ ىنمز رمع لكل ددحت ىتلا ىهو : ةعباتتملا تايوتسللا ريياعم (ج)

 ةفيعضلا جرادملاب ادبت ىتلا ةمباتنللا اهتايوتسم ةيسارد ةقرف لكل
 ٠ ةيرقبعلاو زايتمالا ىلا ىهتنتو

 اهيف ةعدختسملا سياقلاو سايقلا تالاجم

 تالاجم تددعت ةيكولسلا رعاوظلا ىف ثحبلا راعدزاو سفتلا ملع مدقتي

 «دحاولالاجملا لخاد ةصصختم عورف ةدع ترهظ نأ ةجردل ثحبلاو ةساردلا

 ٠ اهمدقتو سايقلا تاودآ عونتو ددعت هيلع دعاسو عبطلاب كلذ مزالو
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 ٠ ةفلتخم تاميسقت سفنلا ملع ىف ثحبلا تالاجم سفنلا ءاملع مسقيو

 اهبناوج ىف ةيكولسلا ةرعاظلا سايقل تالاجم ةدع تاميسقتلا هذه نع اشنيو

 نع عرفتك ىتلا تالاجملا هذه ضعب ىلاتلا ءزجلا ىف ضرعنسو ٠ ةددعتلا

 ىذلا ىفرسملا ىلقعلا ميظنتلا : ةيصخشلا ةسارد ىف قييسيئرلا نيميظنتلا

 ينادجولا ىلاعفنالا ميظنتلاو , تادادمتسالاو ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا نمضتي

 8 عيقلاو تاهاجتالاو لويملا نمضتي ىذلا

 : امه نييسيئر نيلماع ىلع ىسفنلا سايقلا ةقد دمتعتو

 اديدحت سايقلا عوضوم ةيسفنلا ةرهاظلا سايقلاب مئاقلآ ددحي نأ ( 1 )

 * قيقد لكسشبو , ايعوضوم
 ٠ ةرهاظلا هذه سايقل ةبسانملا سايقلا ةادأ ديدحت (ب)

 سايقلا ةيلمع ءارجا ىف سيل سفنلا ملعل ريبكلا ىدحتلا نأ انيار ىفو

 ىف ساسالا ربتعت ىتلا ةبسانملا سيياقملا ءاشنا ىف وه ام ردقب اهتاذ ىف

 سبياقملا هذه ةقد ىدمو ٠ ةساردلا عوضوم ةيسفنلا ةرعاظلا ىلع مكحلا

 ٠ اهتابثو اهقدصو اهتيعوضومو

 : ىسفنلا سايقلا ىف ةعئاشلا تالاجملا نمو

 ةصاعلتتنععدعم ءاكذتإ

 ىسردملا لمعلا ىف حاجنلاب ةطبترملا ةيسفنلا لماوعلامهأ نم ربتعيو
 ىلع ةردقلا لكش ىف رسفت ىتلاو درجملا ريكفتلا ءادأ ىلع ةردقلا لثمي هنأ ذا

 كلذكو, ةيضايرلا زومرلاك , ةدرجملا زومرلا عم لماعتلا ىلع ةردقلاو , مهفلا
 ربتعي ال ءاكذلا نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ةيظفللا تاقالعلاو ٠ تاملكلا ىناعم

 لماوعلامهأ نم ربتعي هنآ الا ' ةساردلا ىف حاجنلا ىلع رثؤملا ديحولا لماعلا

 ترهظ ىتلا تارابتخالا بلغأ ناف كلذلو ٠ كلذ ىف اماه ارود يدؤت ىتلا

 اساسأ اتدعأ دق ملعتلا ىلع ةردقلاب ؤبنتلل وا ؛ ةساردلا ىف حاجنلاب ٌؤبنتلل

 مئاشلانم حبصأ دقو ٠ كولسلا نم بئاوجلا هذه ىف بالطلا تاردق سايقل

 تاهاجتالا نأ نموغرلا ىلع , هاكذلا تارابتخا , تارايتخالا هذه ىلع قلطي نأ

 لسن ىرخأ تاحلطصم مادختسإ لضفت ىسفنلا سايقلا ىف ثيدحلا

 « ىريرتلا دادعتسالا د و هطماقمألع ةجاتطتقم « ىسردلا دادعتسالا »

 " ( ١9551 زرسر) هع هل يل 0 ثا
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 نكمي اهضعب نأ ىنعمب ٠ ةيعامج وأ ةيدرف تارابتخالا هذه نوكن دقو

 نكمي ال رخآلا اهضعبو ٠ دحاو تقو ىف دارفالا نم ةعومجم ىلع هقيبطت
 هجئاتنث ليجستو صوحفأ لا ةظحالم ىلا جاتحت اهنال , دحاو درف ىلع الا هقيبطت

 روصلا ىلع دمتعت دقو 2, ةغللا ىلع تارايتخالا هذه ضعب دمتعت امك
 * لامعالا ضعب ءادأو لاكشالاو موسرلاو

 ةلصحم هنا ساسأ ىلع ةماع ةردقك ءاكذلا لماع تارابتخالا ضعب جلاعتو

 ىلع تارابنخالا هذه نم لوصحلا نكمي ىلاتلابو ء اصصخت رثكأ لماوع ةدعل

 ةعومجم نم ةيصاخ وأ ةفص لثمت ةجرد لك ٠ دحاولا درفلل ةحرد نم ريكا
 نأ رايتعا ىلع تارابتخالا هذه تئضنأ دقو ٠ رابتخالا نوكت ىتلا صئاصخلا

 دارفألل ةماهلا تارارقلا ذاختا ىف ديفت ءاكذلل ةيسيئرلا تانوكلا ةقرعم

 كلذلو ٠ تالاجملا ضعب ىف حاجنلاب قؤبئتلل وأ ٠ ىنهملا وأ ىسردملا فيئصتلاك

 لماعسلا ىلع ةردقلا لثم دعب نم رثكأ لوانتي تارايتتخالا هذه ىضعب ناف

 ةركاذلاو . ريكفتلا « ةملكلا ةقالط , ىناكملا كاردالا . ةملكلا ىنعم « ماقرألاب

 ٠ (ا95317١ ءزردوير)

 : ىتآلا اهنم ركذن ةماه صئاصخ ةدعب ءاكذلا تارابتخا زيمتتو
 ةيناكما سيقت آعيمج اهنا ءاكذلا تارابتخال ةيسنلاب ةماهلا رومألا نم ١

 ىوتسم سايق ىلا تارابتخالا هذه ضرعتن الو * ملعتلا ىلع درقلا

 رابتخالادي وتحب ام ىصقأ وه ساقي ام امناو . درفلا ىدل نماكلا ءاكذلا

 ٠ ةيفرعملا ةيلقعلا درفلا تايناكما نع فشكت تالكشمو فقاوم نم

 تالكشم نم سايقملا هنمضتي امل ةلصحم ىه سايقلا ةجيتن ناف كلذلو

 دادعتسالا» لثم ىرخأ تاحلطصم مادختسا لضفت ىسفنلا سايقلا ىف ةثيدحلا

 "ههطماومأتع ةمانغت06 ىوب رتلا دادعتسالا » وأ "ءننههط1هدقل من10

 ٠ ( 155ا/ ء زرسر )

 نكمي اهضعب نأ ىنعمب « ةيعامج وأ ةيدرف تارابتخالا هذه نوكت دقو
 نكمي ال رخآلا اهضعبو ٠ دحاو تقو ىف دارفألا نم ةعومجم ىلع هقيبطت

 ٠ موسرو روص وأ فقاوم وأ تارابع وأ ةلئسأ ةروص ىق دعت

 لأيعألاضعبل درفلا ضرعت اهنأ ىه ءاكذلا تاراشتخال ةيناثلا ةيصاخلا ل ؟
 وأ هتاراهم نع فدشكلا نكمي اهعم هلماعت لالخ نمو , فقاوملا وأ
 دارقألا ءادأب هئادأ جئاتن ةئراقم ىلع كلذ دمتعيو ٠ ملعتلل هتادادعتسا
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 رابتخا ناف كلذلو ٠ لايعألا هذه سفن ىلع هل نيهباشملا ني.رخألا

 فدهب دارفالا هل ضرعتي نئقه لمع نع ةرابع وع ىنعملا اذهب ءاكذلا
 اهب متي ىتلا ةعإرسلاو ٠ مهملعت ةيناكما ىوتسم نع فشكلا

 ٠ كلذ

 ٠صلاخ لكشب دارفالل ةيرطفلا ةردقلا سيقت ال ءاكذلا تارابتخا نأ امك  "؟

 لكش ىف دارفالل ةيلقملا ةردقلا ءاكذلا تارايتخلا سيقت « رخآ ىنعمب

 «صلاخلا ىلقعلا نيوكنلا سيقت الو « اهملعت العف مت لامعأو تاراهم

 سايق ىلا آلا اهمدختسن ىتلا ءاكذلا تارابتخا ضرعتت ال كلذلو

 ةيماتلا ةردقلا سبقت اهنكلو ٠ اطضقأ6 8طأللاإ ةبرطفلا ةردقلا

 ةردقلا نم لكل جاتن اهتاذ ىف ىه ىتلا 067610560 ةطئلثا#

 . مايقلاةيلمع ىف امهنيب لصفلا نكمي ال امم « ملعتملا كولسلاو ةيرطغلا
 ٠ امهتم لك توجو بسن ديدحت نكمي ال امك

 ىدنإ ملعتلا ةيناكما ريدقت نأ ءاكذلا تارابتخال ةعبالرلا ةيصاخلا

 يأ ىتعمب * نراقمو ىبسن امئاد وه امثا تارابتخالا هذه هب اندمت

 تارايتخالا عون نم ىهو  ةمدختسلا ةيلاحلا ءاكرلا تارابتخا

 سايقلابيلاسأ ىف اهلا ةراشالا قبس ىتلاو (2185) رايعملا  ةيعجرملا

 ناف كلذلو ٠ قلطم لكشب ءاكذلا سايق نم اننكمت ال  لصفلا اذه نم

 ةيلقعلا تارابتخالا بلغأ ناش كلذ ىف اهئاش هاكذلا تا رابتخا

 هفرعم طقف اتل حيتت ىوبرتلاو ىسفنلا" سايقلا ىف ةمدخثسملا ةيفرعملا
 نيرخآلا دارفألا ءادآأ ىوتسمل ةبسنلاب نيعم لمع ىف درفلا ءادآ ىوتسم

 هعم نيقفتمو درغلل نيهباشم دارفالا ءالؤه نوكي نأ ىلع ٠ لمعلا سفنل

 ١515 (٠ « ىسناشت ) ٠ ةيعامتجالاو ةيصخشلا صئاصخلا بلغأ ىف

 ةييلقعلا ةردقلا وأ ماعلا ءاكذلا سيقت تلا سييباقملا رهشأ نمو

 ةينيب سايقم نوكتيو“ ىسنرفلا سفنلا ملاع « ةينيب سايقم » انركذ امك ةماعلا

 ١" نم ءاكذلل نوميس هينيب سايقم مساب ماع ريشن ىذلا ىلصألا

 ةفلتخمااهطامناب ةركاتلاو ىقرعملا ريكفتلاو ىكرحلا ومنلا سيقت ( ارابتخا )

 اذه ىلع تاليدعت ةدع ترهظ دقو ٠ نآلآ هيلا رايش امك ىراكتبالا ريكفتلاو
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 ةمجرتب ةكيلم لماك سيولو دمحأ مالسلا دبع دمحم ماق دقو ٠ سايقملا

 عم بسانتي ىكل تاليدعتلا ضعب هيلع تيرجأو ةيبرعلا ةغللا ىلا سايقملا
 نم نآلا هيلا راشي امك « هينيب درفناتس » سايقم فلأتيو ٠ ةيبرعلا ةئيبلا

 , ةعوبطملا تاقاطبلا نم نيبيتكو « ةننقملا بعللا نم ةعومجم نمضتي قودنص
 - حبحصتلا ريياعم ةساركو « تاميلعتلا ةساركو ٠ تاباجالا لجستل ةساركو

 ىتلا رامعالا تايوتسمل اعبت تعمجو سايقملا ( تارابتخا ) ةلئسأ تبتر دقو

 . نامنع ديس ٠ بطح وبأ داؤف ) هشرلا نس ىت نيماع نس نم دتمت
159 ) > 

 .روصلا ءاكذلا رابتخا , ءاكذلا سايق ىف ةعئاشلا ةيب رعلا سيئاقملا نمو

 «٠ ىعمجلاىظفللا ريغ عونلا نم رابتخالا !ذهو ٠ حئاص ىكز دمحأ دادعا نم وهو

 تاميلعت حرش ىف لأصتا ةليسوك الا ةغللا ىلع دمتعي ال هنال ىظفل ريغ وهف
 دارفالا ءادأ امأ ٠ رابتخالا مهيلع قبطي نيذلا دارفألل هنم دوصعملاو رابتخالا

 ةعيبط نآل ؛ ةغللا ىف ةراهم وأ ىوغل لماع ىأل عضخي الف هسفن رابنخالا ىف
 لمعي مث اهنيب ةقالعلا كردي نأ صوحفملا نم بلطي روص نع ةرابع ةلئسألا
 نم ددع ىلع هقيبطت نكمي هنال ىعمج رابتخالاو ٠ فلاخملا لكشلل ىلع ةمالع

 ةيلقعلا ةردقلا ريدقت ىلا رابتخالا اذه فدهيو ٠ ٠ دحاو تقو ىف دارقألا.

 ٠ اهدعب أمو ةنس ١7 نس ىلا تاونمس م نس نم رامعألا ىف دارفألا ىدل ةماعلا

 ٠ ( 15177 « حلاص ىكز دمحأ ) قئاقد رشع رابتخالا ءارجا ةدمو-

 « ىظفللا ريغ ءاكذلا رابتخا قباسلا رابتخالل ةهباشملا تارابتخالا نمو

 ددعتملا ىلقملا رابتخالل ىبنحالا لصألا نع ائه دومحم ةيطع دادعا نم وهو

 اعددعو  هتلئسأ عيمج ىف بلطتيو ٠ جرولو لاك كامو نامرتل ىوغللا ريغ

 ٠ لاكشأ © نيب نم فلاخملا لكشلا لفطلا ددحي نأ ٠

 ةءارتلان وعيطتسم ال نيذلا لافطالا ءاكذ ريدقتل هتيحالص ىلا ةفاضالابو

 ىف احضاو ارخآت نيرخآتملا دارفالا مم همادختسا نكمملا نم هناف ٠ ةباتكلاو-

 دصقب همادختسا نكمملا نم هنأ امك ٠ ممسصلاب نيياصمللا وأ ةباتكلاو ةءارقلا

 « ىسفنلا داشرالاو ىنهملاو ىوبرتلا هيجوتلا جمارب ىف ىجولوكيسلا حسملا#

 "عل ىلع همادختسا نكمب امك ٠ ةماع ةروصب ةيسردملا ةيسفنلا تامدخلاو+



 نه لافطالل حلص م ةعاس فصن رابتخالا ادم ءارجا قرغتسيو * نيحالتنلاو

 ءاكدلارايتخا ٠ ءاكذلا سايق ىف ةغللا ىلع ديشعت ىنلا تارايتخالا نمو

 سايق ىلا رابتخالا اله فدهيو : ىرخ ديحم ديسلا هدعأ ىذلا ىدادعالا

 , ةيظفل ىقاآوم : هفقاوملا نم عاونأ ةئالث لالش جاتنتسالاو مكحلا ىلع ةردقلا

 ٠ هموسر ا لاكشألا لوائتت سقاودو . ةيددع فقاومو

 نم تاعماجلاو ةيوناثلا ةلح رملا ىمقعلا دادعتسالا رايتخاربتعي امك

 ةبزمر دادغا نم وهو 2 ءاكذلا سايعل ةيبرعلا ةئيبلا ىف ةعئاشلا تارابتخالا

 ريكفتلا ٠ ةينهذلا ةظقيلا : ىه ماسقأ ه ىلا رابتخالا مسقنيو ٠ بيرغلا

 ٠ ىقطنملا ريكقتلا ؛ ةيوغللا ؛ودرلا مهمه ء ةيناكلا تاقالعلا كاردا ؛ ىضايرلا

 ٠ هلارح“ فاصتو ةعاس ىلا طسوتل؟ ىف جاتحيو

 زكميو ٠ ءاكذلا تارابتخا بلمتا وأ حيمج ضرع ا انم لاجملا عستي الو
 ديزملا ةفرعل « ىوبرتلاو ىسفنلا سايقلا ىف ةصصختملا بتكلآ ىلا عوجرلا
 * عوضوملا اذه لوح

 فططالاانعق, ةصاتانل65 : تاوادعنسالاو تاردقلا

 ةعومجملا : لماوعلا نم نيتيسيئر نيتعومجم نم ىلقعلا ميظنتلا نوكتي

 انركذ امك ءاكذلا اهيلع قلطي ام ىهو « ةماعلا ةردقلا لوح رولبتتو ىلوألا

 تادادعتسالا وأ ةيفئاطلا تاردقلا ىه ةيناثلا ةعومجملاو , قباسلا ءزجلا ىف
 درفلا تاردقل ةيلكلا ةلصحملا نع ةرابع وهو درفلل ماعلا ءاكذل او ٠ ةصاخلا

 ةيلقعلاةردقلا نم درفلا ظحب كش الو رثاتت ةيفئاطلا ةردقلا نأ امك « ةفلتخملا

 ٠ ةماعلا

 « ىهبلا داؤف ) ةيفرعملا ةيلقعلا تاردقلا نيب سفنلا ءاملع زيمي كلذلو

 : ىلاتلا وحتلا ىلع ( 8

 ظطاشتلاب ةصاخلا تايلبعلا عيمج ىف كرتسشت ىتلا ىهو : ةماعلا ةردتلا - ١

 * تاردقلا ةردق ىعه وآ يفرعملا ىلقعلا



 - ةاق د

 ىتسلا ةيوبرتلا ةسسؤملاو بلاطلا نم لكل جئاتنلا لسرتو
 ٠ ( 1811 2 ىواقرشلا رونأ ) اهي قاحتلالا مغري

 تاسيالولا ىف كلذك ةقورعملا تادادعتسالا تارابتخا تايراطي نمو

 ةماعلا تادادعتسالا تارابتخا ةيراطب « ةدحتملا

 رم 0هدععمل فواتطبقع 1عمأ ظهناعتج (64ل8)

 ٠ ىكيرمالا فيظوتلا بتكمي ىسفنلا سايقلا ءاربخ ةطساوب اهدادعا مت ىتلا

 ةمزاللاةيساسالا تاردقلا نع فشكلا وم ةيراطبلا هذه ءابنب نم فدهلا ناكو

 دارفألا ىدل تاردقلا هذه سيقت تارابتخا ءانب ضرغب كلذو , ةقلتخملا نهملل

 .كلذو تارابتخالا هذه ىلع ءادألا تايوتسم ىئدأ ديدحت كلذكو ٠ كلذ دعب

 تارابتخا ةعست نه ةيراطبلا نوكتتو ٠ ةينهملا ضارغالا ىف اهنم ةدافتسالل

 ةردقلا  ةيددعلا ةردقلا  ةيوغللا ةردقلا ماعلا ءاكذلا رابتخا : ىه

 عباصالا ةراهم . ىكرحلا رّرآتلا . ىباتكلا كاردالا  لكشلا كاردا  ةيناكملا

 ةبولطملا تادادعتسالل ايندلا تاجردلا ديدحت مت دقو ٠ ةيوديلا ةراهملا

 ,روليتل ) ٠ ةيراطبلا هذه اهب جرخىتلاجئاتنلا ةطساوب لمع ٠-5 نم رثكأل
 (٠

 ةدحتملا تايالولا ىف اثيدح ترهظ ىتل: ةديدجلا تارابتخالا نمو

 انا هع 7ةهعام» « ةيلماعلا ةيفرعملا تارابتخالا ةيراطب » ةيكيرمالا

 وب رثلا تارابتخالا ةميخ نكرم اهدعأ ىتلا 161 ءععدعع6 همعصتأتاجع ""'ععاع

 ٠ ىسرجوي

 .سيقتو ارايتخا ال" نم نوكتت ىتلا ةيراطبلا هذه نم ىساسألا ىضرغلاو

 ةعومجمب ىوب رتلاوىسفتلا سايقلا لاجم ىف نيثحابلا دادما وه ايفرعم الماع "9

 دقو ٠ ىلماعلل ليلحتلا تاسارد نف- اهتم ةدافتسالل ةديدجلا سبياقملا نم
 اهارجأ ةسارد نامث تغلب تاساردلا نم ةعومجم ىلع ةيراطبلا هذه تدمتعا

 ةديدج لماوع ةسمخ روهظ ىلا ةياهنلا ىف ىدأ امم ةليوط ةرتف نم زكرملا اذه
 ىتلا ةقباسلا ةيراطبلا اهثئمضتت مل اديدج ا!رابتخا ؟؟ اهسايق ىف مدختسا

 ٠.٠ 1959 ملع ترهط
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 م' ةئيبلا فورظ لأ الا ٠ نيم» دادمتسا درقلا ىدل نوكي دقو ٠ نيرمتلاو

 كتذ عمو ٠ ةيلت؟ ةردق ةروص ىف ةهنرولب وأ دادعتسالا اذه جيضن ىلع دعاست

 ناييلس ) ٠ تادادعتسالا سايق قرط .ع تاردقلا سايق قرلط فلمخت الف.

 ٠ ( 19195 ىرضخلا

 ىنسعمب 2 تادادعتسالا ىلع مضاو ةيئيبلا لماوعلا رثأ نأ كش الو

 ٠ ةيجراخلا فورظلا اهل حيتن ىتح ةرهاظ ريغ درفلا ىف ةنماك لظت اهنا

 اهتدئافوةعونتم ٠ ةصاخلا تادادعتسالا ءذهو ٠ روهظلا ةصرف ةيبرتلا ةصاخو

 دادعتسالاو ٠ ىقيسموملا دادعتسالاو . ىوغللا دادعنسالا : اهنم ركذن 2 ةريبك

 ٠ غلا 6 ىلمعلا دادعتسالاو ٠ ىضايرلا

 ةيكيرمالاةدحتملا تايالولا بلغأ ىف ايلاح ةمدخنسملا ةماهلا جماربلا نمو

 فرشيو هب موقي ىذل ١ جمان ربلا ؛ تايلكلل نيمدقتملا بالطلا تادادعتسا سايفل

 طقم هصمأ ؟6دانهرو 867166 ةيوبرتلا ةيرابتخالا تامدخلا زكرم هيلع

 "06 تايلكلل قاحتلالا تارابتخا جمان رب مساي فرعي ىذلاو ٠ ىسرجوين يح

 تارابتخالا نمضي جمانربلا اذعو .ققسصتعمأم»دو ؟1ءوالمع طعووعممت

 : ةيلاتلا ةيسيئ رلا

 ىسردملا دادعتسالا رابتخا (1)

 : 8ءدماققألع فطياتطسقع مغ (ةفل

 تارابملا سايقل تاعاس ثالث رابتخالا اذه ءارجا قرغتسو

 ٠ بلاطلل ةيساسالا ةيضايرلاو ةيوغللا
 : قعدت عصعسأ 1688 ليصحتلا تارايتخا ب

 ةهعاس قرغتسي اهنم لك ةيليصحت تارابتخا ةيراطب ىهو

 * ايسارد الاجم 14 ىف ليصحتلا سايقل ةدحاو

 . © بلاطلل ىفصولا ءاتفتسالا ب
 : 8امقعست 2ع الم نون ممممتمم

 « هلويمو ةصاخلا هتاراهم نع فشكلا ىف بلاطلا دعاسيو

 * ةيميلعتلا :هفادهأو هطاشت ىحاوتو
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 سايق كلذكو ٠ امتيسلاو روكيدلا لامعأو تالجملاو فحصلاو ةياعدلاو

 ٠ ريوصتلاو مسرلل ةينفلا دهاعملاب قاحتلالل نيمدقتملا بالطلل ةيئفلا ةردقلا
 ٠ روصلا ليمكتو لاكشالا ليمكت امه نارابتخالاو

 جورخلاو هينفلا ةردقلا ليلحت ساسأ ىلع نارابتخالا ناذه عضو دقو

 ظطوطخلا قيرط نع ريبعتلا ىف ةقالطلا لماع وه ماع لماعب ليلحتلا اذه نم

 ٠ ةيوديلا موسرلاو

 ةيبرعلا تاساردلاو ثاحبالا ىف ةمدختسملا تاردقلا تارايتخا نمو
 سايقل حلاص ىكز دمحا ىدعآ ىذلا ةيلوالا ةيلقعلا تاردقلا رابتخا ةرثكب

 : ىه ةيلوآ تاردق عبرأ

 خردفلا هنه سافتو : ( ظافلألا مهف ىلع ةردقلا ) ةيوغللا جردقلا ١

 سائلا نم انريغ راكفأو ءارآ مهف ىلع ةردقلا اهائعمو تاملكلا ىئاعم رابتخاب

 ٠ ايظفل اهنع نوربعي ىتلا

 لاكشالاو موسرلاب قلعتت ةردقلا هذهو : ىناكملا كاردالا ىلع ةردقلا  ؟
 لكش نيوكت درفلا سرامب امئيح ةردقلا هذه رثأ رهظيو ةيناكملا تاقالعلاو

 وأ , طوطخلا نم ددع نم ائيعم امسر نوكي وأ « ةريغصلا عمطقلا نم ددع نم

 ٠ قرطلا رصقأ قيرط نع ام ناكم ىلا لصي نأ لواحي امئيح
 ىدم ةردقلا هذه سيقتو : ( لالدتسالا ) ريكفتلا ىلع ةردقلا "' 

 ىتلا ةهباشملا فقاوملا ديدحتو ةايحلا ىف ةفباسلا تاربخلا نم ةداقتسالا
 كولسلا عاونأو حجانلا كولسلا عاونأ ديدحت مث درفلاب ترم نأ قبس
 رهظت ةردقلا هذه ٠ هفادهأ ققحي ىذلا حجانلا كولسلا رايتخا مث « لشافلا
 ءدوي امئيح وأ « هلاعفإ جئاتنب ؤبنتلا ىلا هنم جاتحي اففوم درفلا هباجي امئيح
 ٠ ةبوعص ىلع بلغتلا وأ ةلكشم لحل ططخي نأ درقلا

 ةلوهسو رسي ىف دادعألا ةسرامم ىلع ةردقلا ىهو : ةيددعلا ةردقلا : 
 ىهو .' ةيباسحلا تايلمعلا ءارجا ىف حوضوب لثمتت ىو + أطخ مدعو ةقدو
 ةيددعلا ةردقلا بئاجب جاتحت ىتلا ةيباسحلا لئاسملا لح ىلع ةردقلا ريغ
 ٠ ريكفتلا ىلع ةردقلاو , تاملكلا ىذاعم مهفك ىرخآ تاردق



 - ةاك ا

 ةيرصملا, ةثيبلا ىف مادختسالل اهدادعاو ةيراطبلا بيرعتي نآلا موقيو
 .٠ باتكلا آذه ىفلؤم دحأ . « ىواقرشلا رونأ »

 ةيبرعلا ةئيبلا ىف ةمدختسملاو لاجملا اذه ىف ةعئاشلا تارايتخالا نمو
 ديع ديسو ليعامسا نيدلا دامع دمحم اهدعا ىتثا ةيباتكلا نهملا ةيراطب
 , ةيباتكلا لامعالاب مايقلا يلع دارفالا ةردق سايقل كلذو « ىسره ديمحلا

 ضسعيو ةقلتخملا تارادالاو تاكرشلاو ”كونبلا ىف ةيران ركسلا لابعأ لتم

 : ىه تارابتخا ةثالث نم ةيراطبلا هله نوكتتو ٠ ىرخالا ةيباتكلا فئاظولا
 «ىوثللا لالدتسالا رابتخا . ةقدلاو ةعرسلا رابتخا ةيددعلا ةردقلا رابنخلا

 ٠ رايتخا لكل ةلقتسم ةيرايعم ةجرد ىلع لوصحلا نكمبو

 دثو ٠ ةيباسح ةلاأسم ؟ه نم ةيددعلا ةردقلا رابتخا نوكتيبو ١

 ةباجا راتخي نأ صوحفملا ىلعو « ةلاسم لك مامأ تآباجا سمخ تعضو
 تاراهمللا ةيباسحلا لئاسلا نمضتتو ٠ تاباجا سمخلا نم ةدحاو ةحيحص

 ةيعيبرتلا روذجلاو ةرصتخملا ةمسفلاو برعضلاو حرطلاو عممجلا ىف ةيساسالا

 ٠ ةطيسب ةيلقع لئاسم ضعبو.

 بسح ةيترع ءامسا مضت ةمئاق نم ةقدلاو ةعرسلا رابتخا نوكتيو " 

 تعضو دقو ميلملاو ةيئجلاب باسح ديصر مسا لك مامأو ةيدجبألا فورحلا

 نا صوحفملا ىلعو ٠ اميسا ٠ ةئيع ىلع ةلياقملا ةحفصلا ىف رابتخالاةلئسأ

 ٠ ةحفصلا العأب دوجوملا ليلدلا بنمح هيلع لادلا زمرلا مسا لك مامأ عض.

 لكو . الاؤس 1٠ نم نوكتي ةناف . ىوغللا لالدتسالا رايتخا امأ

 نأ صوحفملا ىلعو . ةريخألاو ىلوألا تاملكلا اهصقنت ةلمج نع ةرايع لاؤس

 ٠ ىنعم تاذو ةحيحص اهلعجي لكشب لمكتست نأ

 « ةقيقد ٠١ ىلاوتلا ىلع وه ةئالثلا تارابتخالا ءادأل ىصصخملا نمزلاو
 .٠ ةقيقد "6 : ةقيقد 6١ه.

 ةينفلا ةردقلا سايقل نيرابتخا ليعامسا نيدلا دامع دمحم دعا امك

 نالعالا ناديم ىف نيلغتشم ةتشكما رايتخاو ريوصتلاو مسرلا لاجم قف دارفالا ودك
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 ءاملعلا فارصنا دعب ةيفزعملا بيلاسألا لواتتت ىتلا تاساردلا تطشن دقف

 ىسفنلا زيامتلاب ىفقرعملا بولسآلا ىمس دقو ٠ ةيسحلا تاسايقلا نع
 موزعطم1هعتعول لتعم عدغتعاتم»

 ىكاردالا لاجملا ىلع دامتعالا  لالقتسالابو « انايحأ
 معممعمأتول 2613 - 0676506006 - 6

 ٠ (ا9١ا/١ ؛ نيرخآو نيكتنو ) ٠ ىرخأ انايحأ

 دعب ام ةرتف ىلا ىكاردالا لالقتسالاب رصاعملاو ثيدحلا مامتهالا دوعيو »

 مععط 8 ؟؟ةلعلص نكتوو شآل كلذ ىف لضفلا عجريو ٠ ةيتاثلا ةيملاعلا برحلا
 عيطتسي ىتلا ةقيرطلاب تمتها ريبك ثوحب جمانرب ىلع اقرشأو اططخ ثيح

 سانئلانأ فورعملا نمف ٠ غارفلا ىف لدتعملا ىسأرلا مضولا ديدحت دارفألا اهب

 نه ىتأت تامولعم ىلع نيدمتعم لدتعملا .ىسأرلا مهعضو ديدحت نوعيطتسي
 , انب ةيطيحملا ءايشالا نم رصبلا قيرط نع ىتات ىتلا تامولعملا ء نيردص»
 ىلع  اهيف سلجن ىتلا ةرجحلاف + ةيلخادلا انتآاساسحا نم ةدمتسملا كلتو

 ديدحت ىلع اندعاست ٠ لدتعم ىمأر عضو ىف ءايشأب ةئيلم  لاثملا ليبس

 نم أعون ققحي « ةيلخادلا هتاساسحا قيرط نع مسجلا نأ امك 2 هاجتالا اذه

 وأ قافتالا نوكي ام ةداعو ٠ ةيضرألا ةيبذاجلا دش عم لادتعالاو نزاوتلا

 كلتو . ةيرصبلا انتاساسحا نم ةدمتسملا تامولعملا نيب ادوجوم قباطتلا
 ء ةعرس رخآلا لمكي امهنم الك نأ امك . ةيلخادلا انتاساسسحا نم ةدمتسملا

 , ىرضخلا ناميلس) ٠ لدتعملا ىمأرلا عضولا ديدحت نم درفلا نكمي لكسشبو
 ٠ ( 9١1ا/8 « ىواقرشلا رونأ

 ةبيورايتخالا فقاوملا نه ةعومجم ميمصتب هؤالمزو نكتو ماق دقو

  لالقتسالا » ىفرعملا بولسألا ديدحت اهقيرط نع اوعاطتسا ٠ ةيبيرجتلاو
 ٠ هيف ةيدرفلا قورقلا سايقو « ىكاردالا لاجملا ىلع دامتعالا

 »8 راسلءالاو رشؤملا رابتخا » فقاوملا هذه دحأ ىف مدختسا دقو

 صوحفملا سلجي نأ رابتخالا اذه ءادأ بلطتيو , 200 - وسم 8ظا'ومسع 168غ

 ىف تبثم'ىضم لئام رشؤم لادعتساب موقي نأ هيلعو , امامت ةملظم ةرجح ىف
 ىقبي امئيب ىدومع عضو ىف رشؤملا لعجي ثيحب . اضيأ ءىيضم' لئاخ راط' .

 راطالاو رشإؤملا نأب ملعلا عم « رييشغت نود لئاملا ىلصألا هعضو ىف راطالا

 «شآ , نيكتيو ) ٠ اهسكع وأ ةعاسلا براقع ءاجتا ىف ليمي نأ نكمي امهالك
 44 (٠
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 ماعلا ءاكذلا ةيلوالا ةيلقعلا تاردقلا رابتخا سيقي كلذ ىلا ةفاضالاب
 ىأ , تاردقلا ةردق هنأب ضعبلا هفرعي امك وأ , 2 ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا وأ

 ىف اب ةقيقد 10 ىلاوح وه عبرألا تاردقلا سايقل صصخملا نمزلاو
 * تاييلعتلا مهفو ةءارق كلذ

 0هجدناغنابع 867168 : ةيفرعلا بيلاسألا

 ةيفرعملا ةيلقعلا تاردقلا نم جذامن ضعب ةقياسلا رصاذعلا ىف انضرع

 ةيساردلا هتايح ىف درفلا اهسرامي ىتلا ةصاخلا ةطشنألا ضعب لئثمت ىتلا
 ةيضادرلا ةردقلاو ةيددعلا ةردقلا ىف امك صوصخلا هجو ىلع ةيلمعلا وأ

 طاشتلا تانوكم تاردقلا هذه لثمت ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةيكيناكيملا ةردقلاو

 اذاو ٠ ءاكذلاب ىمسي ام وأ ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا يمضتي ىذلا درفلل ماعلا

 «, طاشنلا عون و160866836 ىوتحم لئمت ةصاخلا ةطشنالا هذه نأ انربتعا

 ةفلتخملا ةيكولسلا فقاوملا ىف سرامملا طاشنلا اذه م>52> لكم“ ناف .

 ةماه ةيصاخ كلتو « 6011176 817168 ةيفرعملا بيلاسألاب هيلا راسشي

 ىف دارفالا نيم قورفلا ىلا ريت اهنأ ثيح , ةيفرعملا بيلاسالا صئاصخ نم
 فرصب تالكشملا لح وأ ريكفتلا وأ كاردالا لثم ةيفرعملا تايلمعلا ءادأ ةيفيك

 ةيفرعلا بيلاسألا ربتعت امك ٠ تايلمعلا هذه ىوتحم وأ عوضوم نع رظنلا
 بئناجلا يب ىديلقتلا زييمتلا ىطختت ذا ٠ ةيصخشلل ةضرعتسملا داعبألا نم

 ىلا رظنلا نم اننكمت مث نمو , ةيصخشلا ىف ىلاعفنالا بناجلاو ىفرعملا
 كولسلا ريسفت ىف ةلاعفلا لئاسولا نم ربتعت كلذلو ٠ ةيلك ةرظن ةيصخشلا

 اهسايق نكمي هنا كلذك اهل ةيساسالا صاوخلا نمو ٠ ةفلتخملا فقاوملا ىف

 شنت ىتلا تالكشملا نم ريثك بنجت ىلع دعاسي امم ةيظفل ريغ لئاسو ةطساوب

 سايقلا تاودأ اهريثت ىتلاو , دارفالل ةيفاقثلا تايوت ملا فالتخال ةجيتن

 ١517 ( ٠ « ىرضخلا ناميلس . ىواقرشلا رونا ) + ةيظفللا

 كاردالا ىف قورفلا ةسارد+ سفنلا ءاملع نم ريبك ددع مامتعال ةجيتنو

 هحأ سكعت قورفلا هذه نأ رابتعاب نكلو , ءاكذلل تارشؤم اهرايتعاب ال

 « ةفلتخملا تاعوضوملا عم مهلماعت ىف دارفالا زيمن“ ىتلا ةيفرعملا بيلاسالا
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 15662 6هماق لويملا

 ةيسقنلا رهاوظلا لاجم ىف نيثحايلاو سفنلا ءاملع نيب فالتخالا مغر
 عوضوم ءازا لوبق ةباجتسا » هنأ ىلع هيلا ريسشن اننأ الا « ليملا فيرعت لوح
 هتتيب مم ناسنالا لعافت نم ةيستكمو ةملعتم لويملاف كلذلو « ىجراخ
 ربنعت لويملا نأ ىأ ٠ ةيعامتجا مأ ةيدام ةئيبلا هذه تناك ءاوس « ةيحراخلا
 طيحت ىتلا ةئيبلا نم ةصاخ ىحاونل ةنيعم ةفيرطب ةبسنكم تادادعتسا
 ٠ درفلاب

 ثيح ةبستكملا عفاودلا جذامت نم ايكولس اجذومن لويملا ربتعت اذكهو
 ىلا ةئيبلا نم ةنيعم ةيحانل ةصاخ ةفيرطب ةباجسالل ايبحاص ه.رت اهنأ
 طيحملا لاجملا وأ ةئيبلا ىف ىرخألا ببلاسألا ىع اعريغ نع ةزيمنملا طاشنلا بيلاسأ نم ةنيعم ةعومجم وحن هبحص ليملا هجوي رخآ ىنعمب . هب طيحت
 وأ ام عوضومل ةصاخ ةقيرطب بيجنسي نا درفلا ليملا طرتستي مث نمو « هب
 ٠ ةيجراخلا ةثيبلا ىف تاعوضوملا نم ةعومجمل

 .ةيبلسلاوأ ةيباجيالاب زيمتي هاجتالا نا ثيح ' هاجتالا نع ليملا فلخيو
 نوكي دذو . ايلاس وأ ابجوم نوكي دق الثم لسنلا ميظنن ءازإ درفلا هاجمتاف
 بجوءماجتا هناف ليملا امأ ٠ تاماحتالا تاعوضوم رئاس ىف اذكعو ٠ !دياحم
 ليمن ال نحت * باجيالا ةيحان ىم طقم ةدحاو ةيحان الا هل سيل ذا « ةداع
 هيلا ليمن آه الا بحت الو ' اهيف بغرن ىتلا تاعوضوملا وأ ءايشالل الا
 ٠ ( 158/9 , حلاص ىكز دمحأ ) ٠ هاجتالا نع ليملا قرتفي اذكهو

 تاباجتسالا طامنأ كلذ نمضتيو ٠ ام ةنهمي قلعتت ىنلا لوبقلا تاباجتسال .ىلكلا عومجملا وم ىنهملا ليملا ناف ٠ ماع هجوب لبملا فيرعتل اقبطو
 تافصلاو ., ىلاعفنالا هتابث ىدمو « درفلا دنع ةدئاسلا تاداعلاو . ةيلاعفتإلا
 , ةيعامتجالاو ةيصخشلا هتافصو طاسبنالاو ءاوطنالاك هزيمت ىتلا ةيجازملا
 وه ايلا ؛ دحاورايتخا وأ ةيكولس ةدحو سيل ىنهملا ليلا نوكي اذكعو
 ىنهم طاشن ءازا لوبقلا تاباجتسا عومجمب قلعتي دقعم ىكولس ميظنت
 .  نيمم
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 ةرتفل طيسي لكش صوحفملا ىلع ضرعي رابتخالا اذه ىفو ,لوانتتع عه
 لكشلا هلخادب نمضتي , دقعم لكش كلذ دعب هل مدقي مث « ةريصق ةينمز
 لكشلا جرختسي نأ هنم بلطيو ؛ ةحضاو ريغ ةروص ىف نكلو ٠ طيسيلا
 ٠ طيسبلا لكشلا اذه دودح ىلع ملعي نأب دقعملا لكشلا نم طيسبلا

 ةروصلا دادعاب (19ا) ىرفخلا ناميلسو ىواقرشلا رونا ماق دقو
 ةئالث نم نوكتت ىتلا ةئمضضتملا لاكشالا تارابتخا ةيراطب نم ةيعمجلا

 لاكشالا رابتخاو . نيدشارلل ةئيضتملا لاكشالا رايتخا : ىه تارايتخا

 نارابتخالاو٠ (ةيعمجلا ةروصلا) ةئمضتملالاكشألا رابتخاو . لافطالل ةئمضتملا

 *ىعمج رابتخا وهق نآلا هيلا ريشن ىذلا ثلاثلا رابتخالا امأ ؛ نايدرق نالوألا

 دقو ٠ كلذك لافطالا ىلعو نيدشارلا ىلع هقيبطت حلصي ثيحب دعأ دقو

 هنوكتيو ٠ مادختسالل احلاص حبصأو ةيرصملا ةئيبلا ىلع رابتخالا نينقن مت

 الو بيردتلل مسق وهو « لوألا مسقلا ىه ةيسيئر ماسقأ ةئالث نم رابتخالا

 مسقلا  ةلهس تارقف عبس نم نوكتيو , صوحفملا ريدقت ىف هتجرد بسحت
 نوكتيو ثلاثلا مسقلا ٠ اهتبوعص ىف ةجردتم تارقف عست نم نوكتيو ٠ ىناثلا
 نم ىناثلا مسقلل ءىفاكم وهو « ةيوعصلا ىف ةجردتم اضيأ تارقف عسن نم

 ٠ رابتخالا

 دقعم لكش نع ةرابع ةئالثلا .هازجألا ىف تارقفلا نم ةرقف لكو

 ماقلاب ملعي نأ صوحفللا نع بلطيو « انيعم اطيسب الكش هلخاد نمضتي

 ٠ طيسبلا لكشلا اذه دودح ىلع صاصرلا

 نيبعتو اهفاشنكا صوحفملا نم بلطي ىتلا ةطيسبلا لاكشالا تعبط دقو
 رابتخالا ميظنت ىف يىعورو ٠ رابتخالا نم ةريخآلا ةحفصلا ىلع اهدودح

 هنممفتي ىذلآ دقعملا لكشلاو طيسبلا لكشلا ةيّؤر صوحفملا عيطتس الأ

مألا ضعب مم ةطيسب تاميلعت رايتخالل تدعأ دقو ٠ دحاو نأ ىف
 ىتلا ةلث

 هقرغتسيو ٠ بيردتلاب صاخلا مسقلا ىلا ةفاضالاب , ةباجالا ةقيرط حضوت

 هيفصت ىلاوح تاميلعتلا ةءارقو ةباجالا ةقبرط حرش عم هلك رابتخالا ءارجا

 ٠ ةعاس
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 تالن هلو 150306 22ع1مطعصعع 80عل71هينهملا هلضافندل ء ردويك ٠ رابتخا

 عيسرو عا ؟17هعهاتمدمل ةدغعع5وغ 1مل

 1 ةينهملا لويملل .حنورنس , رابتخاو . روص
 1رعع هن بروثو ىل رايتتخاو . ءاسنلل رخآو لاجرلل دحاو نيحدتومن هلو

 ,نويسمرت رابتحاو "مطمتو'و 0ععنم ه1 0دهأل 112م 17750137

 .1ادتم أ م عنو هعمل هدهأ 1ةسا1 من عمعأ 5فظعقساع ةينهلا لويملل

 ةينهملا لويملا رابتخا ( 60-50-153560 حلاص ىكز دم>ا دعأ دقو

 تايثالث ىف تاليدعتلا ضعب هيف ىرجأو « ةينهملا ةلضافملل ردويك رابتخا نع
 ٠ رصنع وأ ةدحو 05-0 و ةيثالث ١38 نم رايتخالا نوكتيو ٠ رابتخالا رصانع

 . تاعومجم ىلا ةيسقم «٠ طاشنلا بيلاسأ صضعب نم رابتخالا نوكتي كثميح
 رثكأ ىلع ةمالع درفلاعضيو ٠ تارابع وأ تادحو ةئثالث نمضنن ةعومجم لك

 لك ىف راتخب صوحفملا نأ ىأ ٠ اليضفت تارابعلا لقاو اليضفت تارايعأا

 رثكأ هيلا ليمي امهدحأ . طاشنلا نم نيبولسأ . ةيثالث لك ىف ىأ ةعودجم

 ٠ ةيلاتلا لويملا رابتخالا سيقيو ٠ هل اليم مهلقأ رخآلاو ٠ ىقأبلا زم

 ءالخلا ىف وأ جراخلا ىف لمعلا ليملا اذه بحاص لضفي : ىولخلا ليكا ١

 ناسنالا ريس ةيحلا تانئاكلا عم لماعتي نأ بحنو تقولا بلغأ

 ىعارزلا سدتهملاو حالفلا دنع ليملا اذه رفوتيو « تابئلاو ناويحلاك

 ةيكيناكيملا تالآلا ىف لمعلا ليملا اذه بحاص لضفي : ىكيناكيملا ليلا - ؟
 . ذزهجالا هذه نيب تاقالعلا ةعيبطب كارداو ذزهجأو ددع ىلا جاتحت ىنلا

 سدنهللا دنع ليملا اذه رفوتيو ٠ تاودالا لامعتساو تالالا صحقو

 ٠ نينفلا لامعلاو ىكيناكنملا

 مادعالاب لمعلا ليملا اذه بحاص لضفي : ىددعلا وأ ىباسحلا ليملا " 

 ةيراجتلالامعألاو ءاصحالاو ربجلاو باسحلا لئاسم ةجلاعم لثم

 اذه رفوتيو ٠ هيساحلا تالآلا ىنع لمعلاو رتافدلا كسمو تاكرشلاو

 بئاكو ةضايرلا سردمو ىئاصحالاو بساحملاو فارصلا دنع ليملا
 ٠ تاباسحلا
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 هجوب ليملاف ٠ ىرخألا لويملا نم هريغ نع ىنهملا ليملا فلتخي كلذلو
 ىجراخلاعوضوملا اذه ناك ءاوس ٠ ىجراخ عوضوم ءازا لوبق ةباجتسا وه ماع
 قلعتي دقو ٠ نيعم طاشن بولسأ وأ ٠ ةيونعم ةيصخش مأ ٠ ايدام اعوضوم
 ةلاحلا مذه ىف ليملا لوحتيف هغارف تقو ىف هسرامي نأ درفلا دوي امب ليملا

 مدقلا ةرك تايرابم ةدهاشم وأ امنيسلا ةدهاشم ىلا ليملا لثم ىنهم ال ليم ىلا
 نوكي ال دق وأ ؛ هلمع عم اهنم ءزج ىف قفتن دق لويملا هذهو ٠ كلذ ريغو
 ساقي امك ىنهملا ليملا ددحت انلعجي امم ٠ ةقالع ىنهملا هلمع نيبو اهنيب
 عومجم هنأب مهكولس ىفو دارفألا ءادأ ىف هظحالن امكو ةينهملا لويملا تارابتخاب

 اينهم المع زيمت ىتلا طاشنلا بيلاسأ نم ةعومجم ءازا لوبقلا تاباجتسا

 ٠ ايئعم

 طاشنب طبترت  ةباجتسا ليضفت سايق ىلع لويملا تاراينخإ دمتعنو

 طاشنلا بيلاسأ نم رخآ طمن ىلع لدت ىرخأ ةباجتسا ىلع  ايلاغ ىنهم

 * رخآ ىنهم طاشن هئنمضتي ىذلا

 « ليتباجتسا نيب ةيئانث ةطشنالا تالاجم نيب ةلضافملا نوكن انايحأو

 راتخي نا صوحفملا نم بلطي ثيح ٠ تايئالث نيب ليضفتلا نوكي انايحأو
 نم عونلا اذه ىف تاباجتسالاو ٠ اليضفت لقالا ىلع رشؤيو اليضفت رثكألا
 ةباجتسا لكفق ٠ ةئطاخ ىرخأو ةحيحص ةباجتسأ نمضتت ال تارابتخالا

 اذه ءازا هلويم نع ريعت اهنا امللط , ةحيهححص ةياحتسا ىه صوحفملا اهيدبب

 ٠ سايشنلا نم بولسألا

 يتلا تامولعملا نأ وه لاجملا اذه ىف هتيمعال هيلا ريشن نأ بجيب امو

 ةمدختسملا سيياقملا فالتخاب فلتخت لويملا تارابتخا نم اهيلع لصحن

 نمضتي رابتخالا نآل ةجرد نم رثكآ ىطعت تارابتخالا ضعيف ٠ اهئانب قرطو

 ىلع تاجرد ىطعت ىرخألا تارابتخالا ضعب امنيب امئيب ٠ سايقم نم رثكأ
 كلذلو ٠ اذكهو دارفألا عم لمعلا ' ىكيناكيملا لمعلا لثم ةماعلا ةينهملا تالاجملا

 ء زرمير ) + اهئانب قرطو اهنم فدهلا فالتخاب تارابتخالا هذه فلتخت

 ٠ (ا195ا/

 : ركذن ةينهملا لويملا لاجم ىف ةفورعملا سيباقملاو تارابتخالا نمو
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 ٠ ةيباتكلا فئاظولا فلتخم ىف نيلماعلاو ديربلا لامعو تابتكملا

 مادخنسالل ةينهملا لويملل جئورتس رابتخا انه دومحم ةيطع دعأ امك
 قلعتي : لوالا مسفلا : ماسقأ ةينامث رابتخالا نمضتيو ٠ ةيبرعلا ةغللاب
 ,سقلاو . ةيسارعلا داوملا ليضفني قلعتي ىناثلا مسقلاو ٠ نهملا ليضقتب

 طاشنلا عاونأ نمضتي عبارلا مسقلاو + ةفلتخملا ةيلستلا عاونأ لمشي ثلاثلا

 زيمت ىنلا تافصلاب قلعتي سماخلا مسقلاو « درفلا اهسرامي نأ لمتحي ىتلا

 طاشنلا هجوأ نيب ةلضافملاب قلعتب .سداسلا مسقلاو « نيفلتخملا دارفألا

 نيب ةلضافملاب قلعني عباسلا مسقلاو , هسفن طاشنلا اذه نافص ءوض ىلع
 ىلع درفلا مكح نمضتي هناف , ريخآألاو نمانلا مسفلا امأ , نيدودح.» نيلمع
 . انع ةيطع ) ةيصخشلا تافصو ةردقلا ىحاون ضعب ىف اهريدقتو ٠ ةهسفب

 .٠ ع( 4

 لامعألا فلتخم ىف نيسنجلا نم دارفالا ىلع رابنخالا جنورتس قبط دقو
 هدو "هاو 5869و ١6 نس ىف دارقالا تايوتسم جرختساو « نهملا فلتخم ىفو

 هريياعم ىمسو « رابتخالا لك ىف ماع هجوب دارفألا تايوتسم جرختسا مث
 دارفالا نم تاعومجم تاجرد ىلع لوصحلا عاطتسا هنأ امك 2 ةماعلا ريياعملاب

 ةروصلا جرختسي نا جنورتس عاطتسا ىلآتلابو ٠ نهملا نم ريبك ددع ىف
 اريدقت فاضأ هنأ كلذ ىلا فاضي ٠ ةدح ىلع نهملا نم ةعومجم لكل ةيساسالا

 نأ عاطتسا امك ٠ ماع هجوب لويملاب قلعتي اميف ةثونألاو ةلوجرلل اديدج
 ٠ رابتخالا اهنع فشكي ىتلا ةينهملا لويملا نم اعون ١ نم رثكأ ددحي

 فخاتطت0عءم, 721168 ميقلاو تاهاجتالا

 ملع اهلوانتي ىتلا ةيسيئرلا تآعوضوملا نم ميقلاو تاهاجتالا ربتعت
 رهاظمب قيثولا اهطابترال ةماهلا ىسفنلا سايقلا تالاجم نمو ىعامتجالا سفنلا
 ٠ ةيصخشلا ىف ىنادجولا يلاعفنالا كولسلا

 ٠عوضوملا اذه زمر وأ نيعم عوضوم ءازا ةباجتسا هنأب هاجتالا فرعيو

 ىدل نوكتي ثيح « ايعامتجا ايلدج اعوضوم عوضوملا اذه نوكي ام ابلاغو
 تاعامجلاو دارفألا وحن تاهاجتا ةعومجم ةرمتسملا ومنلا ةيلمع ءاتثأ درفلا
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 2 دلاب مايقلا لبملا اذه بحاص لضف : 1١ لمكا - :
 00 جعردجلا 6-5 ل 0 درا
 لد يمبملاو بيبطلا دنع ليملا اذه رفوتيو « ةيبلعلا تافاشتكالا

 *« لمعملا دعاسمو ىئاميكلاو

 هلو ٠ سانلا عم لماعتلا ليلا اذه بحاص لضفي : ةيعانقالا لويلآ .- ه

 حجتيو تاجتنملل ةياعدلاو ةديدجلا راكفالا جيورتو عانقالا ىلع ةردق

 ءاسؤرو تاكرشلا ىبودنم دنع ليملا اذه رفوتيو « تالفحلا ميظنت ىف

 سردلإو عيذملاو ىفحصلاو فلاؤلاو ىعامتجالا ىقاصخالاو ىدارنلا

 ٠ مئابلاو ىماحملاو ىشاقتلاو

 راكتبالا ىلا جاتحي ىذلا لمعلا ليملا اذه بحاص لضفي : ىثقلا ليما - 1

 ءاهقيسنتو قئادحلا ميظنتو ءايزالا عيمصتو تحنلاو مسرلاك عادبالاو

 سردمو لثملاو تاحنلاو روصملاو روكيدلا سدتهم دنع ليملا اذه رفوتيو 9

 ٠ ةينفلا ةيبرتلا
 لماعتلا ديجيو ةياتكلاو عالطالا ليملا اذه بحاص لضفي : ىبدألا ليملا - ٠

 « ةيسانملا فقاوملا ىف اهب داهشتسالاو ةروثآلا لاوقالا ركذتو ةغللاب

 ىحرسملاو ىبدالا هقانلاو ىثاورلا ررحملاو خرؤملا دنع ليملا اذه رفوتيو

 6 تاغللا ىسمردمو

ليملا اذه بحاص لضفي : ىقيسوملا ليكا -4
 ءانغلاو ىقيسوملا ىلا عامتسالا 

 ٠ ةيقيسوم ةراهمو ةردق هيدل نوكت دقو ٠ صقرلا تالفح روضحو

لجأ نم لمعلا ليملا اذه بحاص لضفي : ةيعامتجالا ةمدخلا ىلا لبملا 4
 

دعاسمو مهلاوحأ نيسحت ىف نيرخآلا
 رقوتيو ٠ ايبدأ وأ ايحصو ايدام مهت

 ىنيدلا ظعولاو ىعارزلاو ىسفنلا داشرالاب نيلماعلا ىدل ليملا اذع

 ٠ ءابطالاو نيضرمملاو نييعامتجالا نييئاصخالاو

ا بتكلل لمع ليما اذه بحاص لضفي : ىباتكلا ليلا - ٠
 باسطتي ىذل

 بيترتلا ةاعارمو اهيلع درلاو تالسارملا عبتت يحبو 2“ ةقدو ةعرس

 فيشرالا بتاكو بساحملا دنع رفوتيو « تافلملا ىف قيسنتلاو
 ىئاصخاو



 ىتلا رومالاو ءايشالا ىأ نم هسفني دكاتيو ٠ لبقتسملا ىف هيلع نوكي نأ دوي

 هتايوتسم ديدحت قيرط نع درفلا لصي ا!ذكهو ٠ هابتنالاو مامتهالا قحتست
 ذخاتو . ايلعلا لثملاو تايوتسملا هذه ممعت امنيحو ٠ ايلعلا هلثم نيوكت .ىلا .

 رياصعملا نم اعون ميقلا نم لعجي ىذلا رمالا , ةميق حبصت انيعم اراطا

 هكاكتحا ةجيتن درفلا اهنوكي ىتلا ةفلتخملا تايوتسملاب رثأتت ةيعامتجالا

 نم رشابم ريغ وأ رشابم ملعت ةيلمعل هعوضخل ةجيتنو , ةئيعم ةيجراخ فقاومب
 0 . ٠ اهيف ومني ىتلا ةئيبلا

 ءوبتتلارسيب اهسايق نا ةيسفنلا تاعاجتالا نسايق بابسأ مهأ نمو
 ميلعتلاو ةيبرتلا لثم ةديدغ تالاجم ىف ةيلمع دئاوف هل نأ امك + كولسلاب

 ءاوس ةماعلا ةايحلاو ةسايسلاو مالعالاو ةماعلا تاقالعلاو جاتنالاو ةعانصلاو

 ىف ةصاخ ةفصب ديفي تاهاجتالا سآيق نأ تاليو * برحلا ىف وأ ملسلا ىف

 ٠ نيعم عوضوم وحن تاعامجلا وأ دارفالا تاهاجتا رييغت وأ ليدعت ةلاح

 ,ملس عيضو وحن ميقلاو تاعاجتالا لاجم ىف ثنوثحابلا اجلي ام ةداعو
 عوضوم تالكشلملا نم ةلكشم وأ ةيضق لك مامأ تاجرد سمح نم جردتم

 : ةيتآلا ةروصلا ىف ةداع نوكي ملسلا اذهو سايقلا

 ةدشب ضراعأ  ضراعأ  ودياحم قفا وأ  ادج قفاوأ

 .نيتعي امنا '« ةئطاخ ىرخآو ةحيحبص ةباجا ىلع .ثحابلا لصحي ال انهو

 1 ٠ ةيضقلا هذع ىف هيأرو

 .عوضوم صوصخب ةضراعملا وأ ةقفاولا ةفرعم ىلا تاهاجتالا سايق فدهيو
 .تاهاجنالا سايق طورش مهأ نمو ٠ .داجتالا تابثو ةدش ةفرعمو ٠ هاجتالا

 نأ بجيو ٠ نيصوحفملل ةيسئلاب هتيمهاو هتطاسبو هاجتالا عوضوم حوضو
 .ساقملا هاجتالاف ٠ ىلعفلا كولسلاو ( ىظفللا ) ساقملا هاجتالا نيب قرفلآ ظحالن

 ىلمعلا هاجتالا امأ «٠ تاعاجتالا سيباقم ةجيتن نم هفرعن ىذلا وه ىظفللا وأ

 ش ٠٠ ىلعفلا كولسلا نم ساقيو حالي ام وهف

 هتاهاجتالا سايقه تاماجتالا سايقل ةمدختسملا ةيب. علا سيياقملا نمو
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 ىتلا ةيعامتجالا فقاولاو تاعوضوملا كلذكو اهعم لماعتي ىتلا تاسسؤملاو
 * هتايح ىف اهل ضرعتي

 ىسوماقلا فيرعتلا اهنم هاجتالل تافيرعتلا نم ةريبك ةعومجم دجوتو
 وع هاجتالا » ( 19175 ٠ حلاص ىكز دمحأ ) ةيلاتلا ةرابعلا ىف غاصي ىذلا
 ءاجتالا نمضتي ىلاتلابو , نيعم ىسفن عوضوم ءازا درف دنع ةماع ةياجتسا
 ةييرس ةنيعم ةقيرطب بيجتسي هلعجت هبحاص ىدل دادعتساو بهات ةلاح
 روعشب ةداع طبتري عوضوملا اذهو ٠ نيعم عوضوم ءازا ددرت وأ ريكفت نود
 هاجتالا عوضوم ءازا درفلا نم ةرداصلا ةباجتسالا نأ ىأ « درفلا ىدل ىلخاد

 اهنع ربيعي ناك ناو ء صخشلا ىف للاعفنالا نيوكتلا ىلا ىمتنت ةياجتسا ىع

 ٠ ١ « العف وأ الوق

 « نارهز دماح ) صئاصخلا نم ةعومجيب ةيسفنلا تاعاجتالا زيمتتو

 : ىتآلا اهنم ركذن ( 1

 ٠ ةيثارو تسيلو ةملعتمو ةبستكم اهنأ ١

 وأ دارفالا نم ددع كرتشيو ةيعامتجا فقاومو تاريثمب طيترت اهنا  "؟
 ٠ اهيف تاعابجلا

 ٠ اهب طبترت ىتلا تاريثملا بسح فلتختو ددعتت اهنا ؟

 * هاجتالا عوضومو درغلا نيب ةقالع دوجو حضوت اهنا -
 رخالاو بجوم امهدحأ نيلباقتم نيفرط نيب امئاد عقي ىسفنلا هاجتالا نا  ه

 ٠* ةقلطملا ةضراعملاو قلطملا دييأتلا امه ٠ بلاس

 وه ام اهنبف « دارثتالا ىدل اهئالجو اهحوضو ىف تاهاجتالا توافتت ١

 ٠ رتتسم ضماغ وه ام اهنمو عيرص حضاو
 اهليدعت نكمي امك ىبسنلا رارمتسالاو تايثلا ةفصب تاهاجتالا زيمتت 7

 ٠ ةئيعم فورظ تحن اهرييغتو

 وه انركذ امك هاجتالاف ٠ ارشايم اطابترا تاعاجتالاب ميقلا لعبترتو

 رولبتت مث ٠ ةنيعم ةركف وأ عوضوم ءازا ىضفرلا وأ لوبقلا تاياجتسا عومجم
 ىلاتلابو ٠ دارفالل ىسفنلاو ىعامتجالا كولسلا ىف ةيئزجلا تاعاجتالا هذه

 " ىذلا لمغلا عون هسفنب ررقيف ٠ كولسلل ريياعم وأ تايوتسم ىلا درفلا لصي
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 -ةيعامتجالا ةئرشنتلا ةيلمع ىف ( ةدلاولا وأ ) دلاولا ءاجتا ىف ةدئاسلا داعبألا

 "هنمضتي ىتلا ةفلتخملا ةيعونلا سيياقملا ىلع تاجرد ىف ةروصلا هذع لثمتتو

 رسيتيف , ةيسفن ةحفص ةروص ىف اهمسر نكمي ىتلاو ىعامجلا سايفملا

 .لثمتتف ةيدرفلا ةروصلا ىف امأ ةفلتخملا داعبالل ةيبسنلا ىوفألا لبلحت كلذب

 ةمدختسملا ةيعرفلا سيياقللاىلا تاباجتسالا درقب رط نع دئاسلا ءاجتالاةرومسم

 ٠ ىعامجلا ساي.لا ىف

 .ىطعي ذا ٠ ثحبلل ةاداكو صيخستلل ةادأك ديفي هبتروصب سايقملاو

 ةح وتفملا ةلداقملا ىف رهظت ال ىدلاولا هماجتالا نم ٌةددعتم بناوج ةيجهنم ةروصب

 ٠ ةدبقملا 2

 ةرسالا لاجع ىف تيرجأ ىتلا ثوحبلا نم الصأ سايقملا اذه امن دقو

 ةئدشنت ىف ةيدلاولا تاهاجتالاب قلعتي ام ثودبلا هذه نم ءاوس ةيرصلا

 وأ . ةيرسالا تاقالعلا ىف ةدئاسلا ةيعامتجالا ميقلاب قلعتب اه وأ , لفطلا

 ىمرت ىتلا فادعألا نيب نم ناك دقف ٠ مهئانبأ لبقتسم ىلا ءابآلا ةرظن.

 ىمك لكشب مكحن نا ةقيرط نع عيطتسن سايقم ءانب * ثوحبلا هذه اهيلا
 ةبسنلاب اهب موقي ىتلا ةيعامتجالا ةئشننلا ةيلمع ىف دلاولا هاجتا نع
 ٠ لافطألا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةيعرف سيياقم ةرشع نه ىءامجلا سايقملا نوكنيو
 ١ لفطلا ىلع هيأرل ( ةدلاولا وأ ) دلاولا ضرق هانعمو : طلستلا ٠

 تايغر مامأ فوقولا كلذ نسضتيو ١ مايقلا نم هعنم وأ ةيئاقلتلا لفطل

 نيعم كولس ٠

 وأ متابجاولاب لفطلا نع ةباين مايقلا اهب دصتيو : ةدئازلا ةدامحلا  "؟

 .ناك اذا اهيلع هبيردت بجي ىتلاو اهب موقي نأ هنكمي ىتلا تايلوئسملا
 ٠ ةيلالقتسا ةيصخش نوكي نأ هل

 بوغرملا كولسلا ىلع عيجشت ام نود لفطلا كرت هب دصقيو : لامهالا

 بوغرملا كولسلا ىلع ةبساحم أم نود كلذكو , هل ناسحتسا ىأ هيف

 موقي وأ هلعفي نأ بحب ام ىلا هيجوت ام نود لفطلا كرت كلذك ٠ هنع

 ٠ ةيئجتي نأ ىغبني ام ىلا وأ هب
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 * خيشلا دوهحم بسويو ديمحلا دبع رباج هكعا ىذلا نيملعملل ةيسفئلا

 ٠ سيلأك تربور , ؤزديل لوراك + كوكرتلاو فيلات نم وهو

 نأ ةيضاملا تاونسلا ىف سفدلا ءاملع اهب ماق ىتلا ثوحبلا تنيب دف

 ةجردب اهسايق نكمي ىسراملا لمعلا وحنو بابشلا وحن نيسردنا تاهاجنا
 سردلا نيب ةيئاق لا تاقالعلاب اقيثو اطاينرا طبترت اهنأو , تابثلا نم ةيلاع

 تاحاجتا سايقل سايقملا اذه دعا دقف كلذل ٠ ةساردلا ةرجح لحاد هذيمالتو

 هتاقالع ةعيبطبو , ذيمالتلا عم هكولس ةفيرطب ءيبنت نأ نكمي ىنلا سردملا

 امك ٠ ةنهمك سيردتلا نع هئاضر ةيفيك ةرشابم ريغ ةقيرطب نيببو ' مهعع
 ىف كلذكو , سيردتلا ةنه مهدادعال بالطلا ءاقتنا ىف سايقملا اذه مدختسي

 هاقتنالا دنع بالطلا داشرا ىف هنم ةدافالا نكمي امك 2« نيسردملا ءاقتن١

 ىنهملا ٠

 سايق لثم ىرخأ تالاجم ىلا سايقملا اذه لامعتسا دتمي نأ نكمي امك

 ٠ بابشلانم تاعومجم عم ليعلا ىلع مهتردق وأ : نيملعملا دادعا جيمارب ةيلعاف.

 هتباجا ليجستي صخشلا موقيو « ارصنع 15٠ ىلع سايقملا لمتشيو

ةلئسالا ةقرو نع ةلصفنم ةقرو ىف
 نكلو « ددحم تقو سايقملل سيلو ٠ 

 « ىلوألا هتاعابطنا نيبي ناو , ةعرس ةباجالا ىلع صخشلا عجسش نأ بجي

 ةده ةداع سايقملا ىلع ةباجالا قرغتسيو ٠ هرصانع مامأ اليوط فقوتي ال نأو

 ةسمخ ىف سايقملا ىلع ةباجالا جردتتو ٠ ةقيقد ٠ . ٠# نيب حوارتت ةينمز

 قفاوأ - قفاوأ  دكاتم ريغ  قفاوأ ال ةدشب قفاوأ ال : ىه تايونسم

 * مدشب

 سايقم (1954)روصنم ماف ىدشرو ليعامسا نيدئادامع دمحم دعا اب

 اذع نوكتيو ٠ ( ةيدرفلا ةروصلاو ةيعامجلا ةروصلا ) ةيدلاولا تاهاجتالا

 ىف ةيدلاولا تاعاجتالا سيقت ةرابع 15+ نم ةيعامجلا هتروص ىف سايتملا

 نم نوكتيف ةيدرقلا هتردوص ىف امأ ٠ ىتاذلا سدقتلا ةقب رطب ةفلتخملا اهداعأ

 ٠ ةيصخشلا ةلباقلا قيرط نع دئاسلا ىدلاولا هاجتالا سكعت الاؤس ال"

لاحلا اتلك ىف سايقملاو
 ةروص ثحابلا ءاطعا ىلا فدهب نيت

 نع ةلماكتم



 .٠ بذكلا سايقم فوكت ىتلا ىه رشعلا تآرابعلا هذهو ٠ اهل ةيسلاب

 ةقفاوملا تاجرد تلزتخا دقو ؛ تركيل ةقيرطب سايقملا اذه ءانب مت دقو
 و « ضرتعم » و « قفاوم » ٠ ىهو سمخ نم الدب تاجرد ثالث ىلا اهمدع وأ
 *  «ددرتم»

 نودروج هعضو ىذلا ميقلا رابتخا انه دومحم ةيطع ةيبرعلل دعأ امك

 سيياقم ةتسس نم رابمخالا نوكتيو ىوئدنل رئدراجو نونرف بيليفو تروبلا
 : ىلاتلا وحنأ' ىلع ميقلل ةيعرف

 ٠ ةقيتحلا فاشتكا ىلا هليمو درفلا مامتعا اهنع ربحيو : ةيرظنلا ةميقلا ,

 نيناوقلا هارو ىعسيو 2 هب طيحملا ملاعلا نم ةيفرعح اهاجتا ذختيف
 اهتفرعم دصقب ءايشالا هذه مكحت ىتلا ٠ نيذلا صاخشألا نيمسو

 ةيفرعم 0 ةيدقن ةيعوضوم ةرظند ةميقلآ هذه مهعدتع دوست ٠

 , عفان وع اه ىلا هليمو درفلا مامتعا اهنع ربعيو : ةيداصتقالا ةميقلا - "؟

 اهندايزو ةورثلا ىلع لوصحلل ةليسو هب طيحملا ملاعلا نم ذختيو
 زيمتيو ٠ لاومالا رامثتساو كالهتسالاو قيوستلاو جاتنالا قيرط نع

 ٠ ةيلمع ةرظنب ةميقلا هذه مهيدل نم

 ليمج وح ام ىلا هليمو درفلا مامتها اهنع ربعيو : ةيلامجلا ةميقلا - '"
 نيذلا صاخشالا زيمتيو ٠ قيسنتلا وأ قفاوتلا وأ لكشلا ةيحا نم
 عادبإلاو لامجلا قوذتو راكتبالاو نفلاب ةميقلا هذه مهنع دوست

 3 ىتفلا

 ر,وهف ' سأتلا نم هريغب درفلا مامتها اهنع ربعيو : ةيعامتجالا ةميقلا -

 مهدنع دوست نيذلا صاخشالا نيمثيو ٠ مهتدعاسم ىلا ليميو مهبحي

 ٠ ريغلا ةمدخو نانحلاو فطعلاب ةميقلا هذه

 ىسايسلا طاشنلاب درفلا مامتها ىف اهنع ريعيو : ةيسابسلا ةميقلا - ه

 هذم مهيدل نم زيمتيو ٠ ريهامجلا تالكشم لحو هلاجم ىف لمعلاو

 ٠ ةفلتخلا ةايحلا ىحاون ىف ةدايقلاب ةميقلا
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 .ىذلا لكشلاب هتابغر قيقحت ىلع لفطلا عيجشت هب دصقيو : ليلدتلا
 ومتلا ةلحرم عم بسانتت تايلوئسم لمحتل هيجوت مدع عم « هل ولحي
 نع ناولأب مايقلا ىلع لفطلا عيجشت اذه نمضتي دقو ٠ اهب رمي ىتلا
 دق كلذك ٠ ايعامتجا هيف بوغرملاريغ نم ةداع ربتعي ىنلا كولسلا

 ريمت ةيكولسلا طامنالا هذه نع نيدلاولا عافقد هاجتالا اذه نمضتي

 ٠ اهيف بوغرملا

 ( برض" ) ىندبلا باقعلا بيلاسأ مادختسا اني دصفيو : ةوسفلا

 بولسأك يمسجلا ملألا ذراثا ىلا ىدؤي ام لك ىأ ٠ نامرحلاو هب ديدينلاو

 ٠ ىعا.ةجالا عيبطتلا ةيلمع ىف ىساسأ

 ةراثا ىلع دمتع» ىتلا بيلاسألا عيمج نمضتيو : ىسفنلا ملآلا ةراثا

 املك بنذلاب لفطلا راعشا قيرط نع كلذ نوكي دقو ٠ ىسفسا ملألا

 نوكي دف امك ٠ ةمرحم ةيغر نع ربع دأ هيف بوغرم ريغ اكولس ىلا
 ,ىذلا ىوسسملا ناك ايأ هنأس نم ليلقتلاو لفطلا ريقحت قيرط نع اضيأ

 * موعادأ وأ هكولس هيلا ,لصت

 ثيح نه ( ةدلاولا وأ ) دلاولا رارقتسا مدع هب دصتيو : بئلبذتلا

 كولسلا سفن نآ رخآ ىنعمب وأ ٠ باقعلاو باوثلا بيلاسأ مادختسا

 دق كلذك ٠ رخآ تقو ىف وأ ىرخأ ةرم لفطلا هيلع بقاعي دق بالا

 ٠ كولسلا طامنأ ضعب ءازا هسفن دلاولا ةريح نمسدتي

 مهنيب ليضفتلاو اعيمج ءاتبالا نيد ةاواسملا مدع اهب دصقيو : ةقرفتلا

 36.6 رخآ ىضرع بيس ىأ وأ نسلا وأ سنجلا وأ زكرملا ىلع ءانب

 رلن ةهجو نم ةيوسلا بيلاسألا ةسرامم نع ةرابع وهو : ءاوسلا

 ةسرامم مدع اضيأ كلذ نيضتيو ٠ ةيسفنلاو ةيوبرتلا قئاقحلا

 ٠ اهركذ قباسلا تاعاجتالا

 قدص ىدم ىلع اهب فرعتلا نكمي ةقيرط سايقملا نمضتي : بذكلا

 ٠ هفقوم ةيدج ىدمو , سابقملا ىلع صوحفملا وأثوحبملا تاباجتسا

 ةحيحصلا ةباجالاءاجتا امدقم فورعم تارابع ٠ سايقملا اذه نمضتيو
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 ةيرظنلاب ريبك دح ىلا رثأتت اهنا ةيصخشلا تارايتخا ىلع ظحاليو
 سايقلات اي رظن باحصأ نم سفنلا. ملاع ناك اذاق ٠ رابتخالا ءانب ءارو ةئماكلا

 اذا امأ ٠ ةيعوضوملا سيياقملاب ىمسي اميف هسيياقم عضو ىلماعلا ليلحتلاو
 تارابتخالا لامعتسا لضفي هناف , روعشاللا تأيرظن راصنأ نم سفنلا ملاع ناك
 صوحفملا هيف طقسي ىذلا لمجلا ةلمكت وأ ربحلا عقب رابتخا لثم ةيطاقسالا
 * هاري ام ىلع هرعاشم

 ةباجا اهيف دجوت ال هنآ ماع هجوب ةيصخشلا تارابتخا ىلع لحالي امك
 ةغصب ةيلقعلا تارايتحالا ىق دوجوم وه ام سكع , ةئطاخ ىرخأو ةحيحص
 تاباجالا ددعب ردقت امك , ءادألا ىف ةيافكلاب ةردقلا ساقت ثيح « ةماع
 اهنآ الط ةحيحص ةباحا لك ربتعتف ةيصخشلا تارايتخا ىف امأ ٠ ةحيحصلا

 ٠ هل ضرعتي ىذلا ىرابتخالا فقوملا ىف صخشلا روعش ةقيقح نع ربعت
 نم هسايقل عضو ام سيقب امنا ةيصخشلل سايقم ىأآ نأ كردن نأ بجي امك
 جاتنتسا ىلا كلذ ىدعتت نأ آقالطا بجي الو , صئاصخ وأ تامس وأ داعبأ

 ىلع ادامتعا سايقملا اهتمضتب مل ىرخآ ةفص ىف صوحفملا درفلا ىوتسم
 ٠ رخآ رابتعا ىأ وأ ثحابلل صاخلا ريسفتلا

 : سيياقملا عاونا

 ططرمتم16عنعمل معدهتتعق : ةيجولويسفلا سبباقملا 5١

 ةعرسلاوةدحلاب زيمتت ىتلا كلت ةصاخو . ةيلاعفنالا فقاوملا ىف ظحالبأ

 ءاهسايقو اهتظحالم نكميو درفلا ىلع رهظت ىتلا ةيجولويسفلا تاريغتلا ضعب
 ريغت « سفنتلا ةعرس 2« ضبنلا ةعرس لدعم ؛ مدلا طغض ىف تاريغت كلذ لائم

 - هذه ديفتو . ةيجولويسفلا تاريغتلا نم اهريغو قرعلا ةرازغ ٠ هجولا نول
 جاتحت عيطلابو هقفاوت ةجردو درفلل ةيلاعفنالا تاريغتلا سايق ىف تاظحالملا
 ةساردلا تاسسؤم ضعب ىف رفوتت ال دق ةصصختم ةزهجأ ىلا تاسايقلا هذه

 ,ةيصخشلا ىف ماه بناج ةسارد ىف اهتيمهأ نم للقي ال كلذ نكلو ٠ ثحبلاو .
 ٠ ةيكولسلا فقاوملا ىف ةيجولويسفلا تاريغتلاب طبتري ام وهو
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 ملاعلاءارو ام ةفرعم ىلا هثيمو درفلا مامتعا اهنع ربعيو : ةينيدلا ةميقلا <
 زيمتيو ٠ هريصمو ناسنالا لصأ ةقرعم ىف ةبغرلا لثم ىرهاظلا
 ىف نيدلا ميلاعت عابتاب ةييقلا هذه مهدنع دوست نيذلا صاخشألا

 ٠ ىحاوتلا لك

 مورومدماتاإ ةيصخشلا

 ةيعشتم بناوجلا ةددعتم ةيسفنلا ةرهاظلا نأ امامت سفنلا ءاملع كردي
 ىف لقي ال درفلل ىعامتجالاو ىسفنلا قفاوتلا ىوتسم ةسارد ناو داعبالا
 ٠ هتاعاجتاو هلويمو ةصسصخنملا ةيلفعلا هتاردقو هئاكذ ةسارد نع ةيمعألا

 ىفسعت رمآ وه امنا كولسلل ةفلتخملا داعبألا ةسارد ىف لصنفلا نأ نوكردي امك
 هيضتقت ام وهو « درفلل ةيسفنلا بناوجلا طبض ىف قيق قيقدلا مكحتلا ضرغب

 ىلع فرعتلا وبابسالاو عفاودلا ىلا لوصولل ةقمعتملا ةيملعلا ةساردلا

 ٠ تاباجتسالا لكشو رهاظملا
 وأ ىسفنلا قفاوتلاب سفنلا ملع بتك ىف هيلا راشي ام ناف كلذل

 ةينادجولاوةيلقعلا ةيسفنلا صئاصخلاو تامسلا عيمج هب دصقي امنا ةيصخسشلا

 ىتلا تالكشم لحو كارداو ريكفت قرطو تاهاجتاو لويمو تاردقو ءاكذ نم
 ءاعولا وأ ماعلا راطالا ىه ةيصخشلا نأ ىأ ٠ رخآ درف نع انيعم ادرف زيمت

 ءنيلق)٠نيرخآلا دارفألا نع هزيمت ىتلاو درفلل ةيسفنلا تانوكملا لك مضي ىذلا

 .٠ ع( 1551/

 .تارابتخا نأ ىلع سفنلا ءاملع قفتي ةيصخشلا سايق لاجم ىفو

 .بيلاسأ نم بولسأ ىف ردقت ىتلا ةيسفنلا سيياقملا- كلت ىه ةيصخشلا

 ىلاعفنالا ميظنتلاب ىمسي امل ىمتنت ىتلا ةيكولسلا تاميظنتلا رهاظم ريدقتلا
 ىفرعملا ميظنتلا ىلا ىمتنت ال ىتلا كلت ىأ :؛ ةيصخشلا ىف ىنادجولا وأ

 مدختست ىتلا سيياقملا كلت ىه ةيصخشلا سيياقم نأ ىأ ٠ ىلقعلاو يكاردالاو

 هفادهأو ةيعامتجالا هتاقالع ىف درفلا ددحت ىتلا ةيكولسلا تاءادالا سايق ىف

 ٠ ام ةقيرطب هكولس ىف رثؤت ىتلاو



 ب ةاكلظل

 8ظهاندع 52168 : ريدقتلا سيباقع - +

 لكو ٠ بالطلل ىسغتلا قفاوتلا سايقل ةليوط تارتفل تمدختسا دقو
 عضومددحت نأ درفلا نم بلطيو ماكحأ ةدع نمضتت سايقملا تارابع نع ةرايع

 وأ , هسفنب سايقملا صوحفملا قبطي نأ نكميو ٠ هعم قفتي ىنلا ةباجتسالا
 ٠ مهيسوؤر رابكلا وأ ءاسؤرلا ريدقت ىف امك رخآ صخش هب مدقي نأ

 عضومةيسفنلا تامسلا ضعب لثمت تارابع ةعومجم نم سايقملا نوكتيو
 رايتخالا متي تاغفصلا نم ةطيسب ةمئاق نم سايقملا نوكتي دخو ٠ ريدقتلا

 .٠ اهثيب

 , ةيصخشلا بناوج ضعب سايق ىف اريثك ريدقتلا سبياقم مدختستو
 فرعت ىتلا سيياقملا كلت ىهو ٠ تاذلا وحن تاهاجتالاب لصتي ام ةصاخو

 تاذلا ريدقت سيداقمو 60868686-15614 تاذلا موهفم تارابتخا مساب
 ةباجتسالا عضوم درفلا ددحي ثيح عمال هانصع ةل-50256غ + ىفينصتلا
 , ىواقرشلا رونا ) ٠ تافص عست وأ سمخ وأ ثالث نم جردتم سايقم ىلع

 .٠ ( 5١ال/ا/

 لوانت ءانثأ سيياقملا نم عونلا اذه ىلا اليمصفت انرشا نأ قبس دقو

 * لصفلا اذه ىف سايقلا لئاسو
 : ىتاذلا ريدقتلا سيياقمو تاءاتفتسالا 4

 01م1 هصسقتاع ةننق 5615-25

 اطبضو ةقد رثكا ربتعي تاءاتفتسالا ةطساوب سايقلا نأ نم مغرلا ىلع

 ىف ىسفنلا سايقلاب نيلغتشملا نأ الآ ٠ ةيطاقسالا سيياقملا ىلع دامتعالا نم
 ىلع ربكا ةجردب دامتعالا ىلا ةريخالا تاونسلا ىف نوليمي ةيصخشلا لاجم

 معاك لص»ءطغمد8©1 ىتاذلا ريدقتلا سيباقم ىلع وأ ةئنقملا تاءاتفتسالا
 عامصلةةهمعةنجعل وانعم هصصهتت 8# ةقد قفاوقلا تاءافتسا رئكأو «

 ىسفنلا قفاوتلا مدع تالاح ديدحتو صيخشت عيطتست ىتلا ىه ةيعوضومو
 ٠ جالعلاو داشرالاب ايدرف تالاحلا هذه عبتت مث

 2861 2 قفاوتلل لب رابتخا » لاجملا اذه ىف ةفورعملا لئاسولا نمو '



 : رحلا ىعادتلا سيياقعو ةيطاقسالا سيباقملا  '"؟

 16مم عقوعزماتمد 220 م70]عما3ت9ع عطس

 ٠ ىبقتلا سايفلا ىف ةرثكب ةمدختسملا سيياقملا عاونأ دحأ لثمتو

 تاريثلا و. فقاوملا ضعيل درفلا ضرعتي نأ سيياقملا هذه ىلع ءادألا روحمو

 اهنأ امك ٠ رحلا ىعادتلا سييباقم ضعب ىف امك هل ةفولأملا وأ هل ةفولأملا ريغ

 ددحت ال انايحأ اهنأ سيباقملا هذه صئاصخ نمو ٠ ةحضاو ريغ نوكت ةداع

 ىتلا تاري 11 كاردا ةيرح صوحفملل كرتت املاو ,ء صوحفملا هب موقي انيعم المع
 ةيساسالا بئاوجلا نع فيشكت ىتلا تاباجتسالا ءاطعا ةيرحو ٠ هيلع ضرعت
 ٠هتاياجتسا ريسفت نم صوحفملا نكمت ال اهنأب زيمتت اهنأ امك ٠ ىسفنلا هئانبل

 ريحلا عمت, رابتخا » لاجملا اذه ىف ةمدختسملا سيياقملا رهشأ نمو

 ةيكاردالا تارابتخالا رثكآ نم وهو 1808ءطهعاط طلع اما 18+ خاشرو يل

 ةعومجم صوحفملا ءاطعا ساسأ ىلع موقت رابتخالا ةركفو ٠ ةيمهأ ةيطاقسالا

 ىأ 2 اهنم لك ىف هاري امع ثدحتي نأ هنم بلطيو ( ٠١ امددع ) تاقاطب

 ليجست ىلا ةفاضالاب كلذ لجسيو وه هرظن ةهجو نه ربحلا عقب هلئمت ام
 ىف اهلك تارابتعالا هذه لخؤتو ٠ ةيئاقلتلا هتاظحالمو ةيلاعقنالا هتاريبعت

 ٠ 15031 ( «٠ زرمير ) ٠ رابتخالا ىلع ءادالا جئاتن ريسفت

 ىتلا ىأ لا تارابتخالا نم ربتعي خاشرور رابتخا نأ مغرو

 (6)05171 فوع وبأ قوراف » نأ الا « دحاو تقو ىف دحاو درف ىلع الا قبطت ال

 ىتلا ةساردلا ىف كلذو ىعمجلا مادختسالل رابتخالا اذه دعي نأ عاطتسا دق

 سايقل خاشرورل ريحلا عقب رابتخا ةيحالص ىدم » ناونعب اهارجأ

 ٠ « ةيراكتبالا

 مهفت رابتخلا » كلذك ةروهشملا ةيطاقسالا ةيكاردالا تارابتخالا نمو

 رابتخالا نوكتنو « (5885' تاتلا رز 1طعسمغأع ةيجرععءعداتم» 6م+ عوضولم لا

 نأ صوحفملا نم بلطيو ٠ ةحضاو ريغ ةروص اهنم لك نمضتت ةقاطب ١6 نم

 نيذلادارفالا وأ تايصخشلا راكفأو رعاشم فصو عمم . ةروص لكل ةصق نوك

 * ةروصلا نونوكب



 د 1ظ*ؤ1ْ -

 ةيصخشلاتاريغنم سايق ةشقانمل لخدمو ةمدقم ةياثمب ربتعي امك ٠ بالطلل

 سايقملا مدقي امك ٠ قدصلاو تايثلا تالكشم نم سايقملا اذهب طبنري امو

 ةيدرفلا قورفلاو ةيصخشلا ةيرظنل ةفلتخملا بناوجلا ةشقانمل اساسأ سردملل

 « (151ل١ :, ديمحلا دبع ريباج

 لماك سيولو ليعامسا نيدلا دامع دمحمو اذه دومحم ةيطع دعآ امك

 تارابتخا نم ربتعي وهو )١565( ٠ هحوآلا ددعتلا انوسيئيم راسخا ةكبلم

 رابتخا هنأب زيمتي ثيح ةديدع ثاحبأ اهيلع تدمتعا ىتلا ةماهلا ةبصخشلا

 مهون : ةيلاتلا ىحاونلا ىف ىسفنلا فارحنالا عونو ةجرد سايقل ىكينيلكا
  ةثونالاو ةروكذلا  ىنابوكيسلا كومل كا  ايريتسهلا  بائتكالا - ضرملا
 ٠ ءاوطنالا  فيفخلا سوهلا  اينيرفزيشلا  اينيئاكيسلا  ابوناراسلا
 , هقدصو ريتخمللا نواعت ىدمديدحتل ىرخأ سيباقم ةثالث ىلا ةفاضالاب اذه

 هنا سايفملا اذه تامادختسا معأو ٠ هسفن نع ةمئالم ةروص ميدقت ةلواحمو

 كلذو ( ةيسفنو ةيلقع ) ةيضرملا ىحاردلا نع فشكلا ىف ةريبك ةجردب ديفإ
 :ةيميلعتلا لحارملا نم كلذ دعب امو ةماعلا ةيوناثلا ىوتسم ىف مه نمل ةبسنلاب
 ٠ ىعمج وأ ىدرف رابتخال سايقملا مادختسا نكمي امك

 21 رثدورئربب . ةيصخشلا رزراشخا م كلذك ىتاذلا ربدقتلا سبباقم نمو

 ىبنجالا لصألا نع ىتاجن نامثع ةيبرعلل هدعا ىذلا
 8عاتتت مان 1ع 2ةعقودملت ا 1عه017

 2, ىباصعلا ليملا سايقم : ىه ةلصفنم سيياقم ةتس نمضتي رابتخالاو

 سه ةرطيسلا سايقم « طاسبنالا  ءاوطنالا سايقم ٠ ىتاذلا ءافتكالا سايقم

 نكميو ٠ ةيعامتجالا ةكراشملا سايقمو , سفنلاب ةقثلا سايقمو « عوضخلا
 نيبت دقو ٠ اهضعب نيب طايترا دوجول طقف اهضعب وأ ةتسلا سيياقملا مادختسا

 هتاسارد ىلا جاتحب سايقملا لازامو , ةيكيرمالا ةئيبلا ىف سايقملا قدصو تاي

 ٠ ةتيلعاف دكاتت ىتح ةيرصلا ةئيبلا ىف ةديدع

 سايقم ىسره ديمحلا دبع ديسو ليعامسا نيدلادامع دمحم دعا دقو
 هوتيل روبلوو ىدريب فلار الصأ ةهعضو ىذلا ( 5 ) ىمقثلا داشرالا



 ينوم تالكشم ةبئاف ء 2 850] نساؤط362+4 127110737

 ةكومر:زت 2عمطأ عم تطععتع طراق

 هولتكورتنتاك طعيبعط نانعتعمل 127700117 ىسعتلا ينروقيلاك راتحا هو

 ةيعامسجالا تاقالعلل سوكارتس سيياعم كلذكو
 عوجومن مع 5ءهلعع هع عمعاول 28

 « ةيصخشلا سايفل ةجوالا ددعتملا انوسينيم رايتخاو »

 ركتصسءدمأم 35ج1نوطممنع طومومصقللاو 1مم عامان (168151)

 يئفتو دادعاو بيرعت ىلع ةرتف ذنم رصم ىف سفنلا ءاملع فكع دقو
 سيباقملا نم ددع دادعا ىلا ةفاضالاب . ةيبنجألا ةيصخشلا سيياقم نم ريبك ددع
 نم هن سمأب ال ددع ةيبرعلا ةيتكملاب دجوي حبصأ كلذبو ٠لصألا ةيدرعلا
 ىرجتى تلا ثاحبالاو تاساردلا ىف ريبك دح ىلا اهيلع دمتع» ةيمصخشلا سيب اقم
 ٠ نآلا

 ليضفتلا سايقم ةيبرعلا ةغللاب اهدادعاو اهبيرعت مس ىتلا سيباقملا ىمو
 نلآ لصالا ىف هعضو ىذلاو رياج ديمحلا دبع رباح هدعأ ىذلا ىصخشلا

 1:0 مهمتم 2ةعوورده] 22عقويعطمعو 01 كاونع تحت ردرادا

 ةطيترملا تاريغتملا نم ددعل عيرس ريدقتب ثحابلا دوزي سايقملا اذعو

 رصانعع فدهتو ٠ ايبسن رخآلا نع اهنم لك لقتسم ةيوسلا ةيصخشلاب
 ىاروم ىرته اهددح ىتلاةيسفنلا تاجاحلانمددع ريدقت ىلا هتارقف وأ سايقملا

 ىنلا ءامسالا تاحاحلا هذه ىلع قلطاو ٠ نوثحابلا هؤالمرو ل.ل. 81877

 - ضارعتسالا  ماظنلا  عوضخلا . ليصحتلا ىهو « ىاروه » اهمدختسا

 مول  ةرطيسلا  ةدضاعملا ىتاذلا لمأتلا  داوتلا  ىتاذلا لالفتسالا

 نكميو ٠ ناودعلا  ةيريغلا ةيسنجلا  لمحتلا  رييغتلا  فطعلا  تاذلا

 دجو دقلو ٠ دارفألا نم ةريبك ةعومجم ىلع وأ ايدرف رابتخالا اذه ءارجا
 اذه ىلع ةباجالا لمكبل ةقيقد 7٠ ىلا جاتحي ةعماجلا بلاط نأ ةبرجتلاب
 تارايتخا ىف فورعم وه امك ةناجالل ددحم نمر كانه سيلو . رابتخالا

 ٠ ةصخشلا

 ىتهملاو ىميلعتلا هيجوتلا تاودأ ىم ةديفم ةادا سايقملا اذه ربتعيو
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 رشع عبارلا لصفلا عجارم

  1١تاميلعتلا ةسارك ) ةينهملا لوبملا رابتخا : حلاص ىكز دمحأ ٠

 ةسمارك )  ةيلوالا ةيلقعلا تاردقلا رابتخا : حلاص ىكز دمحأ 2"

 ٠ ةيرصملا ةضهنلا « ( تاميلعتلا

 ( تاميلعتلا ةسارك ) « روصكلا ءاكذلا رابتشا» : حلاص ىكز دمحأ  ؟

 ١53/1 ٠

 ةضهنلا: ةرعاقلا ٠ ىوناثلا ميلعتلل ةيسفنلا سسألا : حلاص ىكز دمحا

 ٠ 91١/؟ , ةيبرعلا

 ةبوبرتلا ةيرابنخالا تامدخلا زكرم فادهأ م : ىرواقرشلا دمحم رونأ 0

 ب ةيبرتلا# ةيحص ٠ 3 ةيسفنلاو ةيوب رتلا هج ماراو ىسريج ويل ىف

 . 1١5:11  عبارلا ددعلا 2 ةيوتكأ

 لاكشالا رابتخا : خيسلا ىرضخلا ناميلسو , ىواقرششلا دمحم روتأ ب 5
 راد : ةرهآقلا ٠ تاميلعتلا ةسارك  ةيعمجلا ةروصلا  ةئمضنملا
 ٠ ا9١الا/ / رشنلاو ةعابطلل ةفاقثلا

 ةديدج لئاسو نازيملا ._ ةيعجرملا تارابتخالا » : ىواقرشلا دمحم روئآ ال

 سفنلا ملعو ةيبرتلا ىف ىونسلا باتكلا « ىسغنلاو ىوبرتلا سايقلا ىف
 ٠ ا891١/ا/ , عبارلا دلحملا 55

 ةفاقثلا راد : ةرهاقلا ٠ ثادحألا قارحتا : ىواترشلا دمحم رونأ م

 5 ا5األا/ : رشنلاو ةعابطلل

 « « ةيلماعلا ةيقرعملا ثارابتخالا ةيراطب » : ىواقرشلا دمحم رونأ

 ٠ ( عمبطلا ثحت )
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 اتوسينيم رابتخا ١» ناونعب ]مط 18. 8عرحتنع © 1ذلطانع آم هزمت

 ربتعيو 2 .ةقلسمدءمماه (0هاسعملتس ع 3762107 ىسفنلا داشرالل

 ةعست ىلع ىوتحيو ٠ نيقشارما تالكشم صيخشتل ةحجان ةليسو سايقملا
 تاقالعلا تالاجم ىف نيقهارملا فيكت ىدم صيخشتل اهنم ةثالث : سيياقم

 زيمملابولسالا ددحت اهنمةعبرآو « ىلاعفنالا نا زتالاوةيعامتجالات اقالعلاو ةيلئاعلا

 مقاولل قفاوتلاو ةيلوئسملاب روعشلا : ىهو تالكشملل هتهجارم ىف قهارملل
 قدص ىدم ناددحي امهف نيرخآلا نيسايقملا امأ « ةدايقلاو ةيونعملا ةلاحلاو

 * هسفن سايقملا ةيحالصو

 اعبت ال وأ معنب صوحفملا اهنع بيجي ةرابع ؟68 ىلع سايقملا ىوتحيو

 ابيرقت ةعاس ةدم هؤارجا قرغتسيو ٠ هيلع اهقابطلا مدع وأ ةرابعلا قايطنال

 ٠ ةيرصملا ةئيبلا مثالي ىكل دعم سايقملاو
 : ىلاتلا وحنلا ىلع تاميلعتلا ةسارك ىف سايقملا فادهأ تددح دقو

 مهضعب نع هب نوزيمتب امدو مهتيلطب نيدشرملاو نيسردملا مامتها ةراثا ١

 ٠ ةيصخشلا تامس نم ضعبلا

 ٠ ةيجالع ةياعر ىلا نوجاتحي نيذلا ةبلطلا ىلع فرعتلا .. ؟

حي نأ ىلع ميةنواعمو ةبلطلا تالكشم ىلع فرعتلا .. ؟
 مهف ىلع اولص

 تاربخلا نيب ةقالعلا ددحن نأ اهقيرط نع نكمي تاءولعم ىلع لوصحلا  ؛

 نم ةيصخشلا ىف راثآ نم اهيلع بترني ام نيبو « ةيحان نم ةيوبرتلا

 ٠ ىرخآ ةيحان



 ٠ه

5١ 

 كيم

 تا

-5 

58 

 كل

 تلال
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 . ( تاميلعتلا ةسارك )  ميقلا رابتخا : انه دومحم ةيطع

 رصملا عقب رابتخا. ةيحالص ىدم» ( فوم وبأ نمحرلا دبع قوراف

 ةعماج ةيبرتلا ةيلك  هاروتكد 'ةلاسر ٠ « ةيراكتبالا سايقل خاشرورل

 * ١91/1 م ةرهاقلا ؛ سمش نيع

 ولجنالا : ةرهاقلا + ىسفنلا ميوقتلا : نامثتع ديسسو « بطح وبأ داّوف

 1١91/6 ٠ , ةيرصملا

 1١98/8 ٠ « ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا ٠ ءاكذلا : ديسلا ىهيلا داؤف

 : انه دومحم ةيطعو « ليعامسا نيدلا دامع دمحمو « ةكيلم لماك سيول

 1١9569 ٠ , ةيرصملا ةضهنلا راد : ةرصاقلا : اهسايقو ةيصخشلا

 «تاميلعتلاةسارك) رتيورن رب  ةيصخضشلا رابتخا : ىتاجن نامثع دمحم

 ٠ ةرهاقلا  ةيبرعلا ةضهنلا راد

 داشرالا سايقم: ىسزم ديمحلا دبع ديسو ٠ ليعامسا نيدلا دلمع فيحم

 , ةيرصلا ةضيهنلا راد : ةرهاقلا ٠ تاميلعتلا ةسارك ب. ىسفتلا

 190١ ٠

 ةيدئاولا تاهاجنالا ساييقم : ماف ىدشرو : ليعامسا نيدلا دامع فيحم
 1١9515 ٠ 2 ةيرصملا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ( تاميلعتلا ةسارك )

 نها رابتخا : ىمرم ديمحلا دبع ديسو « ليعامسأ نيدلا دامع دمحم

 ٠ ةرعاقلا  :ةيرصملا ةضهنلا راد ( تاميلعتلا ةسارك ) ٠ ةيباتكلا

 , ةرهاقلا ٠ ةيبرعلا ةيسفنلا تارابتخالا ليلد : ىزيجعلا ىيحي دمحم
 1 5 ٠



 ةيسفئلاتاهاجتالا سايقه : خيشلا فسويو « رباج ديمحلا دبع رياجب +٠

 ٠ ةيبرعلا ةضهتلا (  تاميلعتلا ةسارك ) نيولعملل

 ةسارك ) « ىصغشلا ليضفتلا سايقه » : رباج ديمحلا دبع رباج 5١
 ١911١ , ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا تاميلعتلا

 بتكلا ملاع : ةرهاقلا ٠ ىغامتجالا سفثلا ملع : نارعز مالسلا دبع دماح ١

 ٠ 5١م

 ديس فارشا تحت نورخآو لفون ليبن ةمجرت ) نيلاد ناق هلوبويد ١
 ولجنالا : ةرهاقلا ٠ سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهاثم : ( نامثع

 ٠ «ط ١51/07 ةيرصملا

 ولجنالا : ةرعاقلا ٠ ىوبرتلاو ىسفنلا سايقلاو ميوقتلا : بيرغلا ةيزمر

 ٠ ا9١ؤال١ , ةيرصملا

 راد : ةرهأتلا ٠ ءاكذلا ىف ةيدرفلا قورفلا : خيشلا ىرضخلا ناميلس ١

 * 1915 رشنلاو ةعابطلل ةفاقثلا

 لماوعلل ةسارد : ىواقرشلا دمحم رونأ ؛ خيشلا ىرضخلا ثاميلس ا

 برشتلا ملعو ةيبرتلل ىوئسلا باتكلا ٠ ىكاردالا لالقتسالاب ةطبترللا

 * 15978  سماخلا دلجملا

 راد : ةرسمعاقلا ٠ ةيطاقسالا تارابتخالا : ةدارب ىده ميثغ ديس با

 ٠ 1954 , ةيبرعلا ةضهتلا

 ةسارك) ةروصلا ه ىلففللا ريغ ءاكدذلا رابتخا : انه دومحم ةيطع 14

 * ةرهاقلا  ةيبرعلا ةضهنلا راد ٠ ( تاميلعتلا

 «تاميلعتلاةسا رك « ةينهلا لويملل جئورتس رابتخا » : انهم دومحم ةيلطعغع 6

 ١54 ٠



 1 ليت تعا ٠ كالاتن ل ؟كددل لدنك



 هد 258

 ”1عواتسع ةقاسالعمت  قةعطتو أن هصعسأو هسه
 ةيباتاملعم". 166 ةراطورنوسوب 06 106805, 6.

 وسمو, ةعمسعجب : ”همؤلسع : آلاه طظامعم طن 18:0هعهأتم» 0
 2وي”", 21ج ”هسعلع : ةمنوم» 2 20 2اطاتمطع8, 1903. .

 ١ معا, طمطعرأ 1. ”ةهمعساامتق 01 1800ءهاأوتنهلا 11ه 50عهنتكتناا

 ة1نج "هع : طععماتعع-ااتملا, ةتع.,

 1ةلعماع مدمر, تال 13 2 1ك مدمط 3.9/7. مست 8عحححنس 5.17. همنا
 101 1835 014 1هعام» - 1616 من668 (00دق(ة6 عوام". 1 8-

 انمدمت ؟ءمانمع 8حمام, 6.
 . 1كالتم, 2مطوتغ : ”152ههانمدمت >هيطمادوو”. 250 "عرعتمسأ هس

 11هداصسسم 8عتسطمالب 1969.

 . ظاومن, لوطن ةسق 256266 (ةههطعا» : "قفوعععتمع 1ةاهالأ0» :

 ظمدشمعد اع 183ه يتودمل هسه 222 لماوعتعمت 11مم طخ“

 م0ةلعمد-1؟ءد1عو طوطاتمطنمع (ة0صودسر, 7.

 1عمعت لوط : ٠١ "0211010 5-- اساعد هامات: 01

 ةدصفعر ةمطتعج دمعتأات 16ماه". 27عج لوعوموب 218ةستعهكتمدول عودا
 طع 5مم, 2.

 1عصعت, ة3وطصب ”20لهداسع ه (تامعأود 161 هععصعمل ةقكعقق-

 رصفلا ظموعدمم". 21 3ومعر : 180 مام»ه] ءمانسع 860160
191 

 طمسسعتة, 8.1. 2: ديم 33: هسق 8سستعا 37. “قش اند كال

 ظطاعوةدعأود 1م ةامدعدع سعدت دع 15هتسمامد". ةععمصق 2-

 مد. طعاطت : دلت عقدتل 8مدأع ةاملتلب 7

 ةطععسمم, ةقحتطعك هسق تاعلو ةاقعطعدل : "”ةدصقطوؤاع 70» نود

 ةمعاتمع "؟دماع قةسمتجومو رست 26 هامربلسع 0236 هدد جمس عل

 ه0 1مأه 01 ةظهمصجمدوم 8طنلا", 27و لورععر» : 8 ةسعواتممسعت

 '1هواتسع 5ةهصاعمب 4

 . 1916, ةعمدم : "واع وسق 18مقتتت عن هت" طءمصاتعءم-اتدتا هع

 ةصولق طعاطوخع انستغعت, 27., 199,

 17د, 84. هس ةمعط : *”ةةقةنعم أد ةردمع (تعمامأاتم» :

 كسساطعم دورهم عمأق هخ 2ةمعورراتمو هم طم 0معاعطغ

 الامداوعع الاهدمل 150لة6", 3قوسعمل 2 السوس مدامل »مو واروع

 1هعي, 38, 1948

 عاصر 18.4. ةانممص 2.15, ةمقماتمب 18. همه اكونر, قذف “ا

 سعشممت 10ج م 1521363 171عجدععم 70همام" مدمن ]نصب مو

 ةهطماهوتنمأب عمو, ةطمر,

 . مطسمسم, 3. ةاهسلعإت :

- 
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 7 يع , اناس ني و
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 1 رار ير هاش

 سلا لف ةيَسامأل! ناحل ايفا



 ع 16 ا

 قسمت وقلم ليلحتلا

 اهتايئزجو اهرصانع ىلا ةيكرم ةيلك ةرهاظ كف اهب متي , ةيلقع ةيلمع
 ٠ اهل ةنوكملا

 فدع بضقلا
 ديدهتلا وأ درفلا ىلع ضرفت دق ىتلا دويقلا لايح لعف درك ودبي لاعفنا

 «باوثلا ىلع لوصملا وأ هايتنالا بذجل ةليسو نوكي دق وأ ؛ هوحن هجوي دق ىلا
 ةئداه . ةرتتسم وأ ةحيرص « ةفلتخم قرطي بضنلا لاعفنا نع ريبعتلا متيو

 ٠ ةفينع وأ

 هيرست عار قلقلا
 .تاباجتسالا نم" ددع نم اهيلع لدتسن ةيكرم ةيعفاد ةيلامفنا ةلاح

 وأ ؛ ةطغاض فقاومل ىعيبط لعف درك ايعوضوم قلقلا نوكي دقو ٠ ةفلتخملا
 ٠ ةددهم ةضماغ ةرشتنم .ةرمتسُمه ةلاجك ايضرم

 4ووعءط دمتم ممم رصبتلا ىدم
 حيحص وسل ىلع درفلا اهكردي ىتلا تاعوضوملا وأ ءايشالا ددع

 ٠ نيعلا ةكرحب حمسن ةليوط ةرتفل ضرعت امنيح

 مجانا دادعتسالا
 ةدحتتو . ةراهملا وأ ةفرعملا نه طامنأ باستكال ةيعيبطلا ةردقلا

 ٠ دادعتسالا تارايتخاب فرعت تارايتخاب

 8 01 11 اقم | لا

 هطابترا ىف رضاحلا باعيتسا ةطساوب تارهاظلا وأ ءايشألا ىنعم كاردا

 * ىغاملاب

 فقام دق

 ةيوايسلا مارجألاو موجنتلا ةرابتعا ىلا بهذي 2 ىملع ال ميدق هاجتإ

 مهلبقتسم ىفو لي مهتايح ريس ىفو دارفألا رئاصم ىف مكحتنإ ةيكلفلا جاربالاو
 ٠ درفلا عملاطب ؤينتلا نع فحص ضعب ىف دري املثم



 ا 113

 قاطالتاب ةردقف'

 « هدغب وآ بيردتلا لبق هاوس « ىلقع وآ ىمسج « لمع ءادأ ىف ةوقلا
 مطوع و ءانم» .  هديرعجتلا

 زيكفتلا ) ةدرجملا راكفالا نيوكت متي انهب. , ةيفرعم ةيلقع ةيلمع
 : , ىرخألا اهصئاصخب نم ءىشلل ةدحاز ةيصاخ درجت قيزط نع ٠ ( ىدي رجتلا
 * عقاولا ىف اهب طبتري ىتلا ىرخألا بناوجلا نم دحاو بتاج ديرجن“

 ل مطق عن عطتعاتأ زاجنألا.

 وأ زايتمالا نم. ىوتسم ىلا درفلا ىعس ىئعي  ىباجيا ىئاسنا عقاد
 3 قوفتلا

 2 محام م ةمءوولا

 ةفيطوك ام ريثمل درفلا ةيباجتسا ىف صقانت اهنع جتني ىتلا ةيلمعلا
 ' ٠ نيثملا اذهل رمتسملا هضرعتل

 4مزسماصعس فيكتلا

 « ةيحان نع هتايناكماو هتاجاحو درفلا بلاطم نيب ةقالعلا رارقا ةيلمع.

 ٠ ىرخأ ةيخان نم .هتئيبو.

 | فةلقلتتمامص | ( ةرشعلا وا ) داوتلا

 نيرخآلا عم .ةقالع رارقا ىلا درفلا ةجاح سكي « ىباجيآ ىناسنا عفاد
 : ٠ اهْيلا لصوتلا لأ , اهب ظافتخالا وأ ء ةبحملاو ةقادصلا ىلع ةملاق.

 - قمع عم متم ش ناودعلا

 وأ ءاديا ٠ هنم دصقي ه كولسب نايتالا ىلا اهبحاص كرحت ةيضرم ةعزن '

 «٠ ىتاودعلا .كولسلا اهيلا -هجوي ةفدهتسم تاعوضوم وأ رخآ صخش قالقا

 , نكي ام اريثكو ٠ ةيزمر لاكشأ ىف وأ ةحيرص تازيبعت ىف ناردعلا حضتي دقو
 ٠ طابحالل ةباجتسا ناودعلا



 هد 409

 كولسلا وع سفنلا ملعل بسحف مئالملا عوضوملا نأ ىلا بعذنت 2 ىكيرمألا

 نيماضملا لثمت كولسلل ةيعوضوملا تاظحاللا نأو , سايقلاو ةظحالملل لباقلا

 ٠ سقنلا ملعل ةمئالملا

 ظلتططق ةممأ ءايمعلا ةعقبلا

 كردملا ليصوت متي تب ال ثيح « نيعلا ةيكبش ىلع ةسوسحملا ريغ ةعتبلا

 . غامدلا ىف رصبل) زكارم ىلا نيعلا ةلقم نم ىرصبلا
 رموتم جامدلا

 ىمجمجلا فيوجتلا ىف عقيو , ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا نم ربكالا ءزجلا

 طوتص قاعات ع ةعاتاأاإل جتملل ىساكعنالا طاشنلا

 نئاكلا ىلع رثؤملا ىعوضوملا عقاو'ا سكعي نأ ىف ىناسنالا خملا طاشت

 عملا لمعل ةيجولويسفلا تامزناكيملا نيب ةلدابتملا ةقالعلا ددحت ثيح 2 ىحلا
 ٠ اهتايوتسمو ةيسفنلا تايلمعلا صصئاصخ ةيفاقثلا ةيثيبلا تارثؤملاو

 ومع طلق م ةلاحلا ةسارد ةقيرط

 كحب ءارجا ىلع ةداع موقت « ثحبلا ىف ةيكينيلكلا ةقيوللا ماوق ىحهو

 « سيياقمو تارايتخا ةساردلا ىف مدختست دقو ٠ دحاو صخش نع قيصفت

 دقع ىلاو ةيمويلا ةايحلا فقاوم ةلئحالم ىلا اهجوم نوكي 3 ةداع مامتعالا -نآ الا

 ٠ ىويملا درفلا لاجم ئف نيرخآلا عم وأ ةلاحلا عم .ةيصخشلا تالياقلا

 مصاول ممم واتم مزق أعم ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا

 ءىكوشلا عاخنلاو غملا نم فلأتت ىتلا ةيم يئزلا ةيبصعلا ةعومجملا وهو

 "هج هاد ءال انصح خيخملا

 ٠ ىكرملا طاشنلا قيسنت :فئاظوب موفي.« ىفلخلا خملإ ءازجأ دحأ

 مممطعول طعستمرد هم خملل نابوركلا نافصنلا

 دجوي ىذلا خيخملا ءانثتساب عملا ءازجا لك ناقلغيو ٠ ىمامألا عملا نافلؤي



 2م م ءايتنالا

 تاذ تاريثملا ءاقتنإو , نيعم ريثم فقوم ىلع سحلا ءاضعأ طاشن زكرت

 ةلالدلا ٠

 "ل هاجتالا

 اذم زمر وأ ( بلاغلاو ف ىعامتجا ) نيعم عوضوم ءازا ةباجتسا

 ةيفرعمو. ةينادجو بئاوج نمضقتي ىذلا كولسلل ميظنت ىلع موقت ٠ عوضوملا
 ٠ كولسلا نم ةئيعم جذامنل ةيعوزنو

 ققصاطانام 1هوصستصو صئاستخلا ملعت

 (ةاطعاطاتاع ءمصععوأ 1ةعوحصتسع) ( ميهافلا صئاصخ ملعت ر

 تافالتخالا ملعتملا ظحالي نأ ىغبني هيف , ميهافملا خلعت لاكشأ نم لكش

 ٠ تاريثملا نيب

 قتلت مد عمسلا ةساح

 ٠ عمسلا وضعك نذألا اهيعدتست ىتلا تاساسحالا ىهو

 كتتأم 01010108 2620انم 89 8أ مد ( ىداراللا ) ىتاذلا ىبصعلا زاهخا

 ةيذفت ىلع رطيست ىتلا ىبصعلا زاهجلل ةيعرفلا تاعومجملا ىدحا

 ٠ خللا ميظنتل عضختو , ةيعوألا ناردجو بلقلاك ةيدارااللا تالضعلا عيمج

 ةجماةممسعم !ةوصتصو | ىهاججالا ماعتلاب

 « ابلاغ ةيقالخألا ةيحانلا نم , ةبوغرملا ريغ تاريثملا نع داعتبالا ملعب

 ىتلا ديثلا فقوملا بناوج ىضعب ةطساوب فكلل عضخت مادقالا ةباجتسا ناي”

 * ءارغالا ةمواقم ملعتلا اذه ةلثمأ نمو ٠ ىشاملا يف باقعلاب طيترت

 كوابسلاب
2 

 وهو ٠ حاتتتسالاو ةلظحالملل لباق / < مزناجروألا ) ىمحلا نئاكلا طاشن

 * ةيلاعفناو ةيكرحو ةيفرعم بئاوج نمضتي بكرم ىلك ىلارثن

 ةيكولسلا ةسردزا
' 

 سفنلا ملاع نوسطاو اهسسؤم , ثيدحلا سفنلا ملع ىف ةعئاش ةيرظن
 عطع ا هعتمسمت
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 كتسنعما تع ةيكينيلكلا ةقبرط

 , ةلاحلا ةسارد ةقيرطب انايحأ فرعت «٠ ىفصولا ثحبلا جهتم قرط ىدحا

 ىلا لصوتلا فدهب ةيعيبطتا ةظحالملاو تارايتخالا مادختسا قرط نيب عمجت

 تالجسلا نم وأ اهتاذ ةلاحلا نم ىقتست , درفلا نع تامولعملا نم ماظن
 نع ةقمعتم ةروص ديدحت نكمي ىتح , ىرخآ رداصم نم وأ ةيمويلا تاركذملاو
 ٠ اهريقت ىف اهتيحاص ىتلا فورظلاو ةيادبلا لنم ةلاحلا خيرات“ روطت

 010 قلقلا

 تاريثملا كاردا مدع ىلاتلابو ٠ اهئلمو تاوجفلا دس ىلا ناسنالا ليم

 ٠ ىنعم ىذ لكك تاريثملا كردي ىكل كلذو , ةلمتكم ريغ وأ ةصقان

 معا كممأ مرح عا ماتمد ظطابترالا لماعم

 نيترعاسظ ىأ نيب مئاقلا نارتقالا سايق ىلا فدهي ىئاصحأ بولسأ
 "٠ اقيقد ايئاصحا ايملع انمايق

 00عصنانسع ميو ىفرعملا بولسألا

 وأ كاردالا لثم ةيفرعملا تايلمعلا ءادآ ةيغفيك ىف دارفألا نيب قورفلا

 + تايلمعلا هذه ىوتحم وأ عوضوم نع رظنلا فرصب تالكشملا لح وأ ريكفتلا

 مرد مدعاسمد ةنراقملا

 تارهاظلا نيبفالتحالاو هيشلا هجوأ ةظحالم اهب متي ةيفرعم ةيلقع ةيلمع

 2٠ اهضقانت وأ اهقباطت , ةنيعم تاقالع قايمسس ىف

 فيم ا ال رسقلا

 رابحالاو مازلالاب درقلا رعشي : ةيطمن' وأ ةرركتم : تاكرح وأ لاعفأ

 ٠ ةيسوقط ةيكولسلا طامنالا هذه نوكت ام ابلاغو , اهب نايتالل

 002 عجخ موهفملا

 ٠ ةماعلا صئاصنلا وا ءايشالا نم ةئف نمضتي ةيمسن' اوآ ةملك وأ زمر

 , عقاولل ممعم ساكعناو ةممعم ةركف كاذب موهفملاو ٠ ةئفلا هذهل ةزيمملا

 .٠ فينصتلل ةدعاق_ وأ ةقالع نع. ةرابع نركب ام ابلاغو
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 ٠ اهولعت ىتلا

 0ع ءانرحست حسلا

 ٠ ةمجمجلا لخاد عقيو , ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا نم ربكالاو ىولعلا ءزجلا

 1 سس هممت عج « ٌتاموسوموركلا ) تايفبصلا

 مكحتت ىتلا تايغبصلاب فرعي ام نمضتت ةاون دجوت مزالبوتيسلا لخاد
 فرمعت رغصأ تادحو تايفبصلا لخاد نمكت ثيح , ىحلا ىئاكلا ةثارو ىف

 ٠ ( تانيجلا ) تاثوروملاب

 (جوسمامونعمت ' هجم (4) ىئمزلا زمعلا

 ٠ يملا نئاكلل ىءايحلا رمعلا
 فلو ةهارقلا

 رخآ تقو ىف عقي ام ةفرعم ىنعيو , ىسحلا قوف كاردالا صاظم نم رهظم
 ٠ رخآ ناكم وأ

 همعتعمل هدهقئانهدتمع ظطيسبلا طارتشالا

 ىف ىمورلا ىجولويسفلا ملاعلا فولفاب اهررق امك طاوتشالا ةيرظن
 امدنع ىطرشلا سكعنملا لسفلا فشتكا ثيح , نيرشعلا نرقلا نم لوألا كثلثلا

 ٠ بالكلا ىدل مضهلا ايجولويسف ةساردب امتهم ناك
 ممم ةمعانمد ش فيئصتلا

 لع  ةئيعم تارهاظ وأ ءايشأ عيمجت 4 متي « ةيفرعم_ ةيلقع ةيلمع

 تاسئف ىنعت ةماع ميعافم تحت  ةكرتشم ةماع ملاعم نم اهزيمي ام ساسأ

 ةيلبع ىلاتلاب ىهو «. .تارهالفلإ | وأ ءايشألا نه كلت وأ هذه نم ةئيعم

 ٠ ةنيعم ةئف ىلا ةرهاظلا وأ ءىشلا ؛ وزع ه وأ « باستا »

 تنعم ممساعمت اطمععجو ليمعلا ىلع زكرملا جالعلا

 اهيف  ةيجالع ةقالعوءايب' ىلع موقث ٠ ىسفنلا جالعلا قرط نه ةقل رط

سشمب همهف ةيمنث لع ضيرملا ( دشرلا'وأ ) جلاعملا دعاتسي
 ءرصيتو ةتالك

 ٠ اهلولحت



 ديورف ةيرظن ىف « ىلعالا انآلا ١ موهفم مدقيو ٠ بنذلا رعاشم ريمشل
 . * هفيظوتو هومنو هلصأو ريمضلا ةعيبطلا اريسفل

 (مدمامسعإ 0 مع جامد كارحالا تاب

 ةيسلل تآاعابطنالا ريغت مغر امبةولو اهمجحو اهلكشب ءايشألا ظافتحا
 ٠ اهتم اهلبقتسن ىتل
 نمصلتتما ْ بشل

 مهفلا نم ةجرد ىلا لوصولل ملعأا ىعس ثيّيح « ملعلا فادعأ نم قدع

 ديزي لب « ٌؤبنتلا دح دنع.فقي ال ثيحب كولسلا وأ ةعيبطلا نيناوقل قيمعل
 ٠ اههيحوتو ثادحالاو تارعاظلا ىلع ةرطيسلا ىلع هتردق نس

 0م عاواتمسد ْ طابترال

 ريغتلا نارتقا ىلا ةعزنلا ىأ « ىئارتقالا ريغتلا ىنعي ٠ ىئاصحا بولسأ
 ٠ 'ئرخأ ةرهاظ نف ريفتلاب ةرهاظ ى

 ىسوماتجع (طتساعتسو ىراكتبالا ريكفتت
 سخسشلا نكمت. ىتلا طورشلا نم ةعومجم سكعي ٠ بكرم ىسفن طاشن

 ىف هبولسشأ ىف حضتت ةديدج جتاون ققحي امب راكفالل ىداعلا. ريغ طيرلا نم
 ٠ ةفلتخملا تالكشلا وأ فقاوملا ةجلاعم

 تنمستقا ههتلاإل ىمجمج لا فب وحلا

 ٠ ىزكرملا ىبصعلاز اهجلا نم. ربكالا ءزجلا  غامدلا نمضتيو
 نامت مدع هجعصععا اعقأ# 22 نازيلا ةيع>رملا تارابتخالا

 هتاذ رابتخالا ىوتحم ىلا درفلا ءادأ اهيف بسني ىتلا تارابتخالا ىعو
 ٠ رايغملا ةيغجرملا تارابتخالا ةلاح ىف امك نيرخآلا دإ رفآلا ءادآ ىلا سيلو

 : «( تاراغملا نيب اه تاسارد وأ ) ةنراقأا ةبراضخا تاساردلا
 0تمموم-ءانلكاتعول مات

 ىف ةهتايوتسمو ىنامينالا .كولسلا جذامن .نيب نراقت ىتلا تاسارفلا

 ٠ اهنيدمت ةجرد.ئفو اهنيوكت ىف ةنيابتم ةيفاقث طاسوأ
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 تمدععوأ مرجعه مد ميهافملا نيوكت
 ءايتسشأالا وأ ثادحألا وأ تا ارهاظلل مئالملا فينصتنا ميلعت ةيلمع

 هتاذ تافالتخالا زييمت ملعت بلطتت ٠ ( ابلاغ ةملك ) نيعم زمر مادختساب
 ٠ تاريثملا نيب ةلالدلا

 © ةهدععربأ 1ةهقصستسإ ميهافلا ملعت

 ٠ ملعتلا ةيلمع قايس ىف اهباعيتساو اهباستكإو ميهافملل درفلا نيوكت

 تمدععورطبقت ةطئمتعسع ىروصتلا ريكفتلا

 * اهمادختساو ميهافملا نيوكت - ىلع موقي 2 ريكفتلا لاكشا نم قار لكش
 ٠ ناسنالاب طيحملا ىجراخلا ملاعلا عم لعافتلل ةيزمر طئاسوك

 00ه نم 1 تاسوسحملاب طابترالا

 ميمعتلاو ديرجتلا نم ىرخآ ذره درفلا لقتني اهب « ةيفرعم ةيلقع ةيلمع
 - تاسوسحللاو تادرجملا نيب قيثولا طبرلا متي ثيح «, ىسحلا عقاولا ىلا

 تمدهقتانمدع4 فجمدقمم ةيطرششلا ةباجتسالا
 زارفا لثم « ةيطرشلا ريغ ةباجتسإلا هيمكت ىتلا ةملعتملا ةباجتسالا

 ٠ فولفاب براجت ىف توصلا ريثمل باعللا

 مد ةنغتمدعق عانسمتت# ىطرشلا ريثنا

 ةكوشلا توص لثم « ىطرشلا ريغ ريثملا ميدقت قبسي ىذلا ىلصالا ريثما

 ' ٠ فولفاب براجت ىف ةنانرلا

 قتلا عارصلا

 نم ةلاح قلخي « رثكأ وأ*نيتجاح وأ نيتعزن نيب براضت وأ سفانت

 ٠ يلامفنا رتوتب بحاصت ام ةداعو , رارقلا ذاختا ىف ةريلاو ددرتلا

 هدمعأ يع ريمشلا

 هيضتري امي وأ « ةلويقم ةيونعم ءىدابه نم' هانبتي اميف درغ'ا ماظن
 هنا ملعي المق يضخش فرتُكي امنيح ريمضلا راثتسيو ٠ كولسلل دعاوق نم

موقي نأ ىف قفخي وأ ةروظحملا لاعفالا نم
 طاشن قلخ ىأ 8 هب مزتلي لمعب ,
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 12م عممتمد بائتكالا
 زيكرتلا نع زجعلاو ىسالاو سايلاب درفلا اهعم رعشي ةيضرم ةلاح

 * ةعثبا نادقفو قراآلاو

 269 ءامرسس عدغقل 0 ةيعبتتلا وأ ةيرواعتلا ةقيرطلا

 _ وأ درفلا كولس ةظحالم ىلع موقت , يفصولا ثحبلا جهنم قرط ىدحا

 نود ؛ لفطلا ءاقترا رهاوظ نم ةرهاظك ومنلا عبتتو « ثدحي امك دارقآلا

 * وملل ةبحاصملا فورظلا رييغتل لخدتلا

 ططلامعكتستنسمامد 1ءدصتصع ىزييمتلا ملعتلا

 « اهضعب نع ةفلتخم_اهنأ ىلع تاريثملا كاردا اهب متي ةيزييمت ةباجتسا

 ريغ ) ىبلسلا ريثملل سيلو ( معدتملا ) ىباجيالا ريثملل ةباجتسا وهو
 معدتملا ( ٠

 ططاماعتطان امل ممهعاأعع عزذوملا بيردتلا

 ٠ ملعتلا وأ بيردتلل ةعباتتملا تارتفلا للختت ةحار تارتف

 2ع انالا

 اقفو لمعي ٠ ديورف دنع ةيصخبشلا ءانب وأ ىلقعلا زاهجلا نم ىعرف ماظن

 ٠ ىروعشلا ىوتسملا ىلعو مقاولا أديم

 العم 13ه لالا انآلا

 درفلا ىنمتي ىذلآ ىلاثملا يصخسشلل روصت ىلع دكؤي ٠ ىديورف حلطصم
 وأ لاثملا اذه نم هبرق ىدم ساسآأ ىلع هكولس ىلع مكحيو « هلع نوكي نأ

 * هنع ةءاعب

 1:16ءاموعد عوطملمععورط (128) خلا ماسر زاهج

 ءاخل حطس ىلع طشني ىذلا ىبرهكلا دهجلا ليجستب موقي زاهج
 ٠ خللا

 110 لاصفعفلالا

 كولسلا ىف حضتت 0 لصألا ةيسفن , ةينادجو ةغبص تاذ ةربخ وأ ةلاح

 * ةيمسجلا تاريبعتلاو ةيسولوينسفلا فئاظولاو ىرعاذلا '
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 موو دمعات دقن ةضرعتسكا ةقيرطلا

 قيبطت ىلع مزقي ؛ ةيفصولا ةيرولطتلا ةيعبتتلا قرطلا نم جذومن
 * ىرمع ىوتسم لك ّنع نيفلتخم لافطأ ىلع سيداقملا نم ةدحاو ةعومجم

 اتناول ةفاقثلا

 بسشب ىتلا ةيعامتجالا ةثارولا لثمي « تاعامجلا نم ةعامج ةأيح بولسا

 ٠ اهيف اشنيو لفطلا اهيلع .
 امج ومدد مزالاب وتيسلا

 ةدام نم فلأتي « ( توجيزلا ) ةبصصخملا ةيموثرخلا هيلخلاب طيحملا راطالا

 , * فينجلا نيوكت ىلع نئؤت ةيملالل ةيلخاد ةئيب لثمن م ةيلبج
 12110 طابئتسالا

 اضيا قدصي لكلا ىلع قدصي اه نأ جتنتسن اهب ةيلالدتسا ةيلقع ةيلمع

 1 * ءزجلا ىلع

 1دعقعصمع دمةعطقمتمم يعافد مزئاكيم

 عادخ قيرط :نع عارصلا ىراويو طابحالا غواري ىكولس جذومن
 تاذلا

 2 ءاته

 ' ىللقعلا ضرملا رهاظم نم ارهظم نوكي ام اريثك ؛ ءىطاخ داقتعا

 10 . مامثعالا

 موقينال ةجاحلا ىتعيو « درفلا ةايح نم ةركبم ةرتفىف ومني ىباجيا عفاد

 هتاجامعقيقحت ىلع هندعاسمبو هل نامالا ةئيهتبو درغلا ةلكشم لحب نورخآلا
 0 ىرخآلا

 12ءدعولعسا ةعتقطا عد ةعباتلا تا اريغتلا

 ةلوئسم ربتعت ىرخأ فورظ ىلع دمتعت ىتلا تابترتملا وأ جتاونلا ىهو

 ٠ كولسلا نب .ةئيعم رهاظم لثم' , رخآب وأ لكشب اهعوقو وأ اهثودح نع



 بةكع

 ةيتايح فقاوم نع جتني المك ناسنالا ىدل ( باصعلا ) ىسفنلا ضرملا

 1م ءعوتض سامو بيرحتلا

 تاريغتلا 'ةظحالمو ٠ ام ثدحل ةددحملا طورشلل طويضمو دمعتم رييغت
 ٠ اهريسفتو ةتاذ ثدحلا ىف هجتاتلا

 رعت سم ود ءافطنالا
 ةجيتن ( ىبيرجتُلا فقولل ءانثا ) ةيطرشلا ةباجتسالا ءافتخا وأ لؤاضت

 ٠ ىطرشلا ريغ ريثملا وأ ىعيبطلا ريثملاب اهزيزعت مدع

 11ءاجومعدممب رع ممعععوأتمد (1255) ىسحلا قوف كاردالا

 مل 2 ةفرعملا قبمسو ةهارفلاو رطاختلا لثم , كاردالل ةيداع ريغ رهاظم

 تاونق لالخ لقتنت دق تامولعملا نأ دقتعي ناك ناو ٠ دعب ايفاك اريسفت قلت

 ٠ ةفورعملا ةيساحلا تامزناكيملا ريغ ىرخآ

 1ةعام» ةسهلز هلم لماعلا ليلحتلا

 تاسشايترالا نم ةماعلا لماوعلا لزع اهتطساوب متن ةيئاصحا ةقيرط

 ٠ ىرخالا سيياقملا وأ تاريدقتلا وأ تارابتخالا نم ويبك ددع نيب ةدوجولا

 اةعانلاو مقه3هط0108 ا تاكللا ةيجولوكيس

 لقعلا ربتعت ٠ ىطسولا روصعلا ىف سفنلا ملع ىف تداس رظن ةهحو

 ليختلاو ةركاذلا لثم , ةلقتسملا ةيرطفلا تاكلملا نم ددع نه نوكتي هنأ ىلع
 1 2 خلا ةدارالاو هابتنالاف هج

 2همصس فوخلا

 ماجعسألا وأ باحسنالاب ةنيعم تاريثأ درفلا ةباجتسا ىف ودبي لاعفنا

 ٠ بورهلا وأ

 1"ءعطلءصسصتصلعل لقعلا فيعمشلا

 7٠ ةفلتخم تاكخمل اقفو ءاكذلا نم ضفخنملا ىوتسملا وذ صخشلا وهو



 هه 504.

 100 هنصسع عاقستف ءامصلا ددغلا

 ميظنت 3 تانومربل ل هيه 5 0

 1111متر معمقعم نزاوتلاب ساسحالا

 مشوو ةكرح نع تاراشا ىطعت ىتلا ةيلخادلا نذالا لمعب طبتريو
 ٠ سارلا

 110م ميوقتلا

 ىكولس ثدحل وأ نيعم ءيشل ةئيعم ةميق اهتطساوب ددحتي ىتلا ةيلمعلا
 ىإ ناعم

 ةطباضلاو ةيبيرجتلا تاعومجلا ةقيرط
 رقعمعاست دامت هس ةمدطتوأ عدممانرب 0

 ىلع موقي « ةيسفنلا ثوحبلا ىف ةيبيرجتلا تاميمصتلا نع جذومن

 ةيبيرجتلا ةقيرطلل عضخت ةيبيرجت امهادحا ٠ رثكأ وأ نيتعومجم مادختسا

 ىلع ريست املاو ةديدج تاريغتم ريثاتل مضخت ال ةطباش ىرخالاو ٠ ثحبلا ىف

 * هيلع يه ام

 اعود تاسصعمامل 3 ٠ ةيبيرجتلا ةقيرطلا

 « لقتسملا ريغتملا ) دحاو ريغتم ادع اميف تاريغتملا عيمج تيبثت ىلع موقت

 يىتح ةمظنم ةقيرطب ههجويو هيف ريفي نأ ثحابلا لواحي, , ثحبلا عوضوم وه

 جتانلا كولسلا ىف ىرخأ تارييغت ىلا ىدؤي دييغتلا ناك اذا ام نيبتي نأ نكمي

 رصقب ال ةقيرطلا مذهب ٠ تاريغتلا هله ثودح ةيفيكو ( ةمباتلا تارغتملا )

 ةطاعمب ادماع موقي امئاو ؛ دوجوم وع ام فصوو ةلحالم ىلع هطاشن ثحابلا

 ثودح « ةيفيك » نم ققحتي ىكل « ةقدب ةطوبضم طورش تحت « ةئيعم لماوع
 ٠ اهثودح « بابسا » ددحيو « ةنيعم ةثداح وأ ةلاح

 1ص عتس ءدكقت معدسموتم ىبيرجتلا باصعلا

ا نم ام اعون ناويملا اهيف ربخي ايبيرجت ةعنطصم فقاوم ميظنت
 طغضل

 ضارعأو رهاظمب هيشا ةيضرم رهاظمو اضارعا هيدل ىعدتسي ةدشلا وأ



 1 تنفاس هله ١ طاميخالا

 عباتت نم بسانملا اهتقو ىف فدهلا نم ةعيبان ةباجتسا عم ضراعتي قئاع
 انصعاتمدهل 250 قم ٠ كولسلا

 ىفيظولا ناهذلا
 ٠ ىسفنلا لصألا وذ ىلقعلا ضرما

 1م ع ةلتنمم نص ميمعتلا

 بفقاوم وأ دع لع 508 ةرهاظلا وأ هىشلل ماعلا أدبملا 7 ةماعلا ةيصاخلا

 0 ىأ ) نيعم ريثمب ةياجتسالا طارتشا متي امنيح هناب ررقي سلا ءىدابم
 ريثملل ةهباشملا ىرخالا تاريثملا ناف , ( نيعم ريثل ةيطرش ةباجتسا ررقتت
 ٠ ةياجتسالا سفن ءاعفتسا ىلع ةردقلا اهيدل حب هي ىلصالا

 عدم ( تانيجلا ) تاثرولا

 تافصلل تالماح ىهف , درفلل ةيئارولا صئاصخلا ددحت ةقيقد ايالخ

 ٠ ةيجولويبلا ةيثارولإ

 هصماروو 1 لخادلا طمثلا

 ةيديوكتلا ةيدرغل ١' ددحتت ىتلا ؛ ( تانيجلا ) تاثرولا عومجم نم فلاتيو

 سصخشلل .٠

 0 ءداقلا تلطشح

 مله فشكتو ٠ ةروصلا وا ةفصلا وأ لكشلا ىنعي < ىئالآ حلطصم ١

 ىتلطشجلا سفنلا ملعو تلطسجلا ةيرظن هيلع موقت ىذلا ساسالا نع ةيمستلا
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 عت طة عع ةعجترلا ةيذغتلا
 ٠ ةباجتسالا نم ادوع تامولعملا قفدت

 173 جن ما ةيضرآلاو لكشلا
 جوضوي زربي امك ءىشلا كاردا ىأ « ةيضرا ىلع ابلاغ هكردن لكش لك

 ٠ ةنيعم ةيضرأ ىلع

 102 ع-طعوتص ىمامألا عملا

 هانثتساي خللا .ءازجا لك ناقلغي نيذلا خملل نييوركلا نيفصنلا لمشي
 ٠ امهنم لفغسأ دجوي ىذلا خيخلا

 همه اان نايسنلا
 داومي اطايتراو دارفالا نيب ةفلتخم تاجردب ةعئاش ةيسفن ةرهاظ

 ىف نيعم تقو ىف درقلا قافخا ىف لثمتتو ٠ ةنيعم فورظبو ةئيعم ةملعتم
 هملعت نيعم ءادأ وأ لمع ةسرامه ىف هقافحلا ىف وأ « ةئيعع ةربخ ءاعدتسا

 * لبق نم

 رهسدمل ةنمءاواتسم ىلكسلا بيردتلا

 نكمي هنأ ىلعع موقير , تاكلملا ةيجولوكيسل ىوبرتلا قيبطتلا وهو
 ٠ بيردتلا كلذ ىف ةمدختسملا ةداملا ةعيبط نع رظنلا فرصب ةكلم ىأ بيردت

 ىلا ىدؤت ( الثم تايضايرلا وأ ةينيتاللا ةغللاك ) ةئيعم تاعوضومه ةساردف

 ٠ مكحلاو لالدتسالاب ةصاخلا ةماعلا ةكلملا بيردت

 المع ةمممءاه ون رخا ىعادتلا

 وأ ءايشالا نه ةلسلس درفلا ىعدتسي اهب. ىتلا ةيلمعلا وأ ةقيرطأ

 ٠ هلقع ىلا درت ىتلا راكفألا

 2مدغمل 14و ةيهبْجلا صوصقلا

 فئاظولاب صتخي , ىمامألا خلاب ةيبصعلا تاعمجتلاو زكارملا نم ماظن

 « ةدارالاو ىعولاو ىقطنملا مكحلاك ةيقارلا ةيلقعلا



 ْ ىهرهلا فعاصتلا

 1316م وطإوع ه2 مهعزرماعتنعإل ةرطيسلا وأ ةيلغلل

 ةجاحلاف 0 ةيناسنالا تاحاحلا ميظنتل هروصت ىف <. ولسام ل هررغبإ آديع

 م ةرطيسو ةبلغ رثكأ ىرخآ ةجاح عابشا متي ىتح رهظت ال ىقرألا“

 1اس -طععشم ىفللا حنا

 ٠ جملا ةدعاقب ةيفلخلا ةرفحلا ىف عقب

 21060 وأمهن8 1  ىوفحلا نازتالا

 لئم مسجلا تالاح ضعب ىوتسم ميظنت ىلع لمعي هنأ ضرتفي مزئاكيم
 ضرملا يأ بعتلا دعب متسجلا ةلاح عاجرتساو ةرارحلا ةجرد ميظنتو ماعطلا نزخ

 ٠ كلذ ريغو

 2ظ01 0 نومرهلا

 ٠ ءامصلا ةدغلا زارقا

 110م1 5 ةوادملا
 * ىناودع كولس ىلا ىدؤت دق ةيعفاد ةلاح

 طاسقسمستماتع 282 ءطم10عو ىناسنالا سفتللا ملع

 ةوقلا » هنأ ىلع انايحأ هيلا راسي , رصاعملا سفنلا ملع ىف ديدج هاجتا

 بناوجلاب متهي ٠ ىسفنلا ليلحتلاو ةيكولسلا نيب ىأ , سفنلا ملع ىف « ةثلاثلا
 رايتخالاو ةيرحلاو ةيلوئسملاو ةيحملاك ةيناسنالا ةعيبطا ىف ةقالخلا ةيباجبألا

 ةدارالاو ٠ غلا ٠

 1م طمع ىملعلا ضرفلا
 وأ قئاقحلل ةيثدبملا ةساردلا نم ناسنالا اهي موقي . ةيكذ تانيمخت

 اهمدقي ىتلا تاميمعتلا لوح وأ + ةلكشملل ةنكمملا لولحلا لوح « تانايبلا

 جهنملا تاوطخ نم ةثلاثلا ةوطخلا ) ٠ ةلكشملا تببس ىتلا قئاقحلا ريسفتل

 ٠ ( ىويد هددح أبك ىملعلا
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 ذهان ىتلا ةيكولسلا تايرظنلل افالخ  ةيلك ةدحو نع ةرابع كولسلا نأ وهو
 « هتانوكم ىلا كولسلا ليلحت ادبمن

 اهمعامتغ عوودطمامورو تلطشلجلا سفن ملع
 , اينامللأ ىف تروطتو تاشن . ثيدحلا سفتلا ملع ىف ةعئاش ةيرظن

 جذامنك وأ تايلكك ةربخلل ( ةيجولونيمونيفلا ) ةيرعاظلا تاليلحتلا ربتعت
 ميظنتلا ةيمهآ ىلع دكؤتو ٠ سفنلا ملعل ىساسآألا عوضوملا اهنأ ىلع ةيظنم

 ٠ كاردالا ىف ةريصبلاو

 مانرر مقل ةيعمطا تارابتخالا.

 يف دارقألا نم تاعومجم وأ ةعومجم ىلع قبطت ىتلا تارابتخالا ىهو

 ٠ دج-و تقو

 قلع بئنذلا

 ضعبب نايتالا ةجيتن ريمضلا راثتسي امثيح راثثسي ىلخاد ساسحا

 « اهيف ريكفتلا وأ ةروظحملا لاعفإلا

 تم امغامم قوقلا ةساح

 وضع ناسللا ىفع قوقتلا معارب اهيعدتست ىتلا تاساسحالا ىهو

 59 ةيقوذلا تاساسحإلاإ

 11211: هله ف مد تاسولهلا

 اتاوصأ حمسي ىذلا صخشلا لثم ) عقاولل امامثت ةفيزه تاكاردا

 ٠ ةيصخبشلا تايارطا ئحاظم نم ارهظم لثمت « ( هريغ دحا اهعمسي ال

 07-5 ةثادولا

 تالبجلا قيرط نع هانبآلا ىلا نيدلاولا نم تايسلل ىجولويبلا لاقتنالا

 ٠ ( ةثارولل ةلقانلا ةيموثرجلا ايالخلا امزالب وتورب .ىهو ) ةيموئربب



 - ةكك

 00 ةلبالا
 درفلا ءاكذ ةبسن حوارتت هيف + ىقعلا فعضلا نم طسوتملا.ىوتسملا

 ٠ هتايح ىلع ةقشمب ظفاحي نأ عيطتسيو ء ٠5و ؟* نيب

 1م عاطل نيضحتلا

 ىف ةيرحلا روعشالل نوكي اهيف «٠ ىراكتبالا ريكفتلا لحارم نه ةلحرم
 ةلحرملا هذه فصتتو  بهأتلا ةلحرم ىف روعشلا اهمدق ىتتلا ةداملا عم لمعلا

 ٠ نيقيلا مدعو كشلابو ةقالخلا ةاناعللاب

 120ءمعد 0 عهدصخغ ةدتقال 6 ةلقتسلا تاريغتلا

 عوقو نع ةلوئسملا تارثؤملا وأ ثادحالا وأ طورشلا وأ فورظلا ىهو

 تاريغتملا ثودح نع ةلوئسملا وأ , ةساردلا عوضوم كولسلا وأ ةرهاللا
 .٠ ةعب اعلا

 101710112131 2 : ةيدرفلا قورفلا

 « ةعامجلا طسوتم نع تافارحنالا وأ , ءادألا وأ ةردقلا ىف تانيابتلا

 امك , ةيصخشلا صئاصخ وأ ةيمسجلا وأ ةيلقعلا صئاصخلاب قلعتي اميف
 ٠ ةعامجلا ءاضعأ دارفألا ىف ثدحت

 1 ءارقتسالا

 تالاح ةظحالم نم ةماع ةجيتن ىلا لصوتن اهب ةيلالدتسا ةيلقع ةيلمع

 1طسطنطت تهد فكلا

 لأ ىرغختآ ةفيظو روهلظ فئاظو وآ ةفيظو اهيف علمت ىتلا ةرهاظلا

 ٠ ام ةباجتسا ءادأ ضراعت ىتلا ةيلمعلا كلذب وهو ٠ رخآ طاشن

 ةمقنعطغ ش راصبتسالا
 دجوي ىذلا لاجملا ىف ةدوجوملا تاعونشوملاو رصانعلل ىحلا نئاكلا# اردا

 هب ىدؤي امي 2 لاجملا ءازجاو رمانع نيب طبرت ىتلا تاقالعلل كلذكو هيف
 هذه وأ لكلا اذه ٠ ةديدج ةروص ىف وأ لك ىف لاجملا ميظنت ةداعا ىلا
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 حافز وهلا

 روعهر « ديورف دنع ةيصخشلا ءاني 'وأ ىلقعلا زاهلا نم ىعرف مالغن
 ىوتسملا كفعو ةذللا ادبلاقفو ايلاغ لمءعيو ٠ ةيرطفلا عفاودلا عدوتسم
 . ىروعشاللا

 1ةعجاخت عمل لسق ةدحتلا مئاوتلا

 سنجلا سفن نم نوكت ام امئادو , ةدحاو ةضيوب نه تمن ىتلا مثاونلا

 ٠ ةريبك ةجردب رهظملا ىف ةهباستم نوكنو

 ل ١ صمقتلا
 هدحوتو رخآ صخش صئاصخل درفلا ىنبت ىف ,لثمتت هيروعش ال ةيلمع

 درفلا ةعزن قيرط نع تاعالرص ةيطغتل ىعافد مزناكيمك صمقتلا لمعيو ؛ هعم
 ٠ رخآ صخش ةأيح شيع» نآل

 101ه هرتطتم رجم عط ( ىكينيلكلا وأ ) ىدرفلا جهنلا

 , اساسا ةيكينيلكلا ةقيرطلا هماوق , ىجولوكيسلا ثحبلا ىف ىحنم
 خيراتو ةلاخلا ةسارد قيرط نع درفتم ىئاسنا نئاكك يصخشلا ةساردب متهي

 ٠ اديرف ابيظنت سكعت ةتيصخشك هنع ةلماكتم ةقمعتم ةروص نيوكنو ةايحلا

 10+ هوتعلا

 , ٠١ نم لقآ درفلا ءاكذ ةبسن نوكت هيفر ؛ ديدشلا ىلقعلا فلختلا

 ٠ هتايح ىلع ٍظفاحي نأ عيطتسي ال وهو

 11ص هاتوا لجتلا

 ةريصبلاو ماهلالا تاظحل ىف.لثمتت « ىراكتبالا ريكفتلا لحارم نم ةلحرم

 1 ٠ فاشتكالا وأ لحخلا ةضموو

 ءآ تاكردملا ليوات ءوس ىلا ىدؤي تاريثملل برطضم وأ ضماغ كاردا

 ٠ اهفيرحت
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 1 ةلباقملا
085 7 / 

 ىلعةمئاق هقالع دقع ىلع موقت , ةلاحلا نع تامولعملا عحمج تاودأ نم ةادآ

 ٠ ةلاحلاو ربتخملا نيب ىدولا لعافتلا

 000 ناطبتسالا
 لشمت تناك-*٠ تارعاظلا وأ ثادحألا ريسفتو مهف ىف ةيتاذ ةقيرط

 ثحبلل ةقيرطك هب دصقيو ٠ رشع عساتلا نرقلا فصتنه ىتح دئاسلا جهنملا
 تايلمع نم اهيف رودي ام نطبتسي ىذلا هسفن لخاد ىرحي امل درقلا لمأت
 رودي ام ةدهاشمو ةتاذ لمأت قيرط نع هسفنب هرعاشلل هتسارد ىأ ٠ ةيروعش
 «٠ اهلخاد

 ل6مامانهإت ةريغلا

 , صقندا رعاشمب ابلاغ بوحصم مربتلاو ءايتسالا وأ بضغلا لاعفنا
 * رايتعالا مدع وأ فسعتلا وأ لامهالاب روعشلا بيسب

 30م ةجهبلا

 ىلع ةثلاب تاربخ وآ ةراس .فقاوم نع ريبعتك ةيلاعفنا ةراثتسا ةاح

 حايترالا ٠

 11368 عم 1 ةكرخلاب ساسحالا

 ءاضعأك ماظعلاو لضصافملاو راتوالاو تالضعلاب ظطبترملا ساسحالا ىهو

 ٠ اهب ساسحالاو ةكرحلل

 ساب 06 هكا رثآلا نوناق
 ثيح ةباجتسالاو ريثلا نيب ثداحلا طايترالا ةوق كيدنروث هب رسفي

 اهلالخ ثدحي ىتلا ةيبصعلا تالايسلا زيزعتو ةيوقت ىلا بيطلا رثآلا ىدؤي
 ٠ اهفعضي بيطلا ريغ رثالا نأ امك , طابترالا



 يسلعتلا ريسغت ىف تلطشملا ةيرظن باحصا هيلع دمتعي اه ىه ةروصلا

 ٠ راصبتسالاب

 ماا مال ةزبرغلا

 حلطصم ىهو 2 « ىناويحلا رفحلا » ىئيتاللاو ىئانويلا لصألا ىق ىنعت

 تاجاحلاب طبترملا كولسلا مظنت ىتلا ةيلخادلا ةيسجلا تانيوكتلا ىلع قلطي
 ٠ سنجلاو برشلاو لكآلاك ةيساسألا

 ةماعلا معمم ءاكذلا

 هتايوتسملا لسع نكمتملا كولسلا ىف ودبت « ماع لماع وأ ةماع ةردق

 اذل ٠ ءاكذلا تارابتخاي ابلاغ ددحتتو ةيعامتجالا وأ ةيكيناكمملا وأ ةدرجملا

 * ءاكذلا تارابتخا هسيقت ام وه هنأ ىلع ءاكذلا في رعث عيشي

 مامات وممدم 9ممانعت+ (1©) ءاكذلا ةبسن

 ءاكذلا تارابتخاب فرعت ةئيعم تارابتخاب ساقي امك ءاكذلل ىمك ليلد

 ٠١١ ا* ىلقعلا رمعلا : ةيلاتلا ةلداعملاب ءاكذلا ةيمسن ددحتتو

 اةلطاعطعوأت ليلا

 ٠ ىحجراخ عوضوم ءازا لوبق ةباحتجسا

 الصاع :ءاهاتمد رسفتلا

 تارعاللا نيب موقت ىتلا تاقالعلا رارقا ىنغعي « ملعلا فاده) نم فده

 كاردا وأ طبرلا ةيلمعب كلذ متيو , ةساردلا عوشوم تاريغنملا نيب وأ ةفلتخملا

 « اهقبست وأ اهمزالت ىتلا ثادحألا نيبو اهريسفت دارلا تارهاظلا 5 تاقالملا

 * ةطيسولاو ةلقتسملاو ةعباتلا تاريغتملا نيب ةقالعلا را رقا ىأ

 1مم ”ةعامطأ وو ' ةطيبسولا تاريغتملا

 هني موقت ىتلا ةيفيظولا ةقالعلا لث هتىتلا تاريختملا ةعومجم ىهو
 ٠. ىرخأ ةيحان نم ةلقتسملا تاريغتملاو ةيحان نم ةعباتلا تاريغتملا



 - مالم د

 1 وعم ساسسيقلا

 ةبسنلاب دارفا وأ دوف دش ةنيعف ةمس ىوتسم ديدحتل ةيدام ةليسو

 ٠ ةمسلا هذه مهيدل رفوتت نيذلا دارفالل ىلكلا عومجملا لا

 116011118 هطلمدعقاه عاخنلا

 ىبصعلازاهجلا زكارم نم نيزكرم مهأ نمضتي 2 ىفلخلا خملا هازجأ دحأ
 * بلقلا لمع ميظتتو سفنتلا امهو ىدارااللا ىتاذلا

 ةقعقستلعه عرجذسملتف . ©« ىكوشلا لبجلا وأ ) ىكوشلا عاخنلا

 ةياهن ىلا ةمجمجلا ةدعاق نم'دتمي , ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا تانوكم دحآ
 لاعفألا ,ميظنتبو ةيبصعلا لئاسرلا ليصوتب صتخيو « ابيرقت لفسلا رهظلا
 ٠ ةسكعنلا

 المسن 017 ةركاذلا

 ةربخلا .عاجرتساو ظفحو ليجست اهب متي 2 ةيفرعم ةيلقع ةيلمع
 ٠ ةيضاملا

 11عممدك ةرقدس ةركاذلا ىدم

 ىف ةنيغم ةدام ركذتي نأ ىداعلا صخشلا هعم عيطتسي ىذلا دحلا وهو

 ىلع انتردقل ايعقاو اديدحت ةركاذلا ىدم ضرتفي ىلاتلابو , نيعم تقو نوضغ
 ٠ ملعتلا

 ةلكعداتامل ةعع (384) ىلقعلا رمعلا

 سايقملا وهو «  ىرمع سايقم » ىلع درفلا اهيلع لصحي ىتلا ةجردلا

 دكعداأمل عقم" لقعلا فعضلا

 هتاجرد اهتمدقم ىفو , ةفلتخم تاكحمب ددحتت امك ةيلقعلا ةردقلا صقت

 ٠ ءاكذلا تارابتخا

 كعمل عنقاعف 1 ايلقع نوقوفتلا
 : ةيلاع ءاكذ ةيضث ىوذ صاخشالا نم ةئفلا كلت 3>
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 1. عوتتمتت ملعتلا

 , ةيناسنالا ةراضحلاو نأسنالا هققحي مدقت لك ءارز نمكي ىسفن طاشن
 هنأ امك , ةسرامملا ةجيتن اشني درفلا كولس ىف مئاد هبش ريغت ةيلمع وهو
 ءادأ ريغت نم اهيلع لدتسن نكلو ةرشابم ةروصب اهظحالن ال ةيضارتفا ةيلمع
 ٠ ىحلا نئاكلا

 1مههئاسةنممل هدعاطمل ةيلولعلا ةقيرطلا
 تالاح سايق ىلع موقت , ةيفصولا ةيعبتتلا ةيرواعتلا قرلعلا نم جذومن

 - ةفلتخم رامعأ ىف لافطالا سفن ىدل اهتسارد دارملا هرغاظم عبتتو ومنلا

 الدستق سوهلا

 * كولسلا وأ ريكفتلا ىف دئاز طاشن ةلاح

 1اوصأع - 06726885176 5 بائت'"الاو سوهلا ناهذ

 ةبوانتم ةقي رطب ىض رم لا ةلاج حجرأتت ثيح ىرودلا نونجلاب فرعيو

 « داطلا بائتكالاو خلابلا حرملا نيب

 ةقومدم# معومانعم زك رملا بيردتلا

 ملعتلا ىف ىودج رثكأ نوكي , ةدحاو ةرتف ىف زكري ملعت وأ بيردت
 ٠ تالكشملا لح ىلع مئاقلا

 ةةعوهسةطتلتاو ( سايقلا ةيلاكما وا ) ةيسايقلا
 ةعمجتملا تانايبلا وأ تامولعملاو ةيملعلا ةقيرطلا ةيلعاف تاكحسم دسأ

 لعجي امب ةقدب ميهافملاو تاجلطصملا اهدنع نيعتت ىتلا ةجردلا يهو , اهنم

 اهيلع فرعتلا-نه .نورخآ صاخشأ نكمتي نأبو « سايقلل ةلباق ةرعاظلا
 ٠ ٠ ابلاغ ةقدلا نم ةجردلا سفنب ةرهاظلا سايق ةيناكماب ىأ « اهنم ققحتلاو

 1ك ممقتسم سإبقلا

 ضعب سيقتل ةيفيك وأ ةيمك ةقيرطب ثدعأ تاريثملا نم ةبترم ةعومجم
 ةيعوضوم ةقيرط ومعو ٠ ةيسفنلا صئاصخلا وأ .تامسلا و ةيلقملا تايلمعلا

 ٠ هصحف وأ هسايق دارملا كولسلا نم ةئيعل ةددقمو



 ةصاقا
 ,ىف ةبغرلا وأ « ام ءىش ىلا جانتحالا وأ زوعلاب .روعشلاب طيترت ةلاح 2

 ٠ نيعم لمع ءادأ.
 11 ععوانمع ةطتمحطقلت اق ةيبلسلا تايوساللا

 .لقأ ودبت ىتلا , ةيصخشلا تابارطضا وأ تافارحنا طامنأو رهاظم
 ليسمع » صاخشأآلا طامنأآو رهاظم اهنأ ىأ -'« ىداعلا د ماعلا طسوتملا نم

 ٠ ىبلسلا ىوتسملا ىلع « ذاوشلا » وأ « نييداعلا

 2 «( تانورينلا ) ةيبسصعلا ايالخلا

 ( ىزكرملا ىيصعلا زايهجلا ) غامدلا اهنم فلاتي ىتلا ايالخلا ىهو

 زكارملا نيب ليصوتلا فئاظوب موقت ٠ ( ىفرطلا ىبصعلا زاهجلا ) باصعالاو
 ٠ ةفلتخملا ةييصحلا تاعمجتلاو

 27 عا ( ىسفنلا ضرملا ) باصعلا

 عمو هسفن عم درغلا فيكت ءوسب فصتت «, ةيسفنلا ةيافكلا مدع ةلاح

 ٠ ديدهتلاو عارصلا' نم ىناميو , ةساعتلاب درغلا رعشي اهيف ٠ نيرخآلا
 تالاحلا نم ريثك ىف ىباصعلا نوكي الو ٠ ةيفيظو ضارعأ ىف ةلاحلا هذه حضتنو

 ش ٠ عمتجملا لع وأ هسفن ىلع ارظخ

 ةلمسما ماتم عجم 0وعط ( ىسومانلا ) ىرايعلا جهنلا

 ةيقيقحلا ةيملعلا ةقيرطلا نأ ىلع دكؤي , ىب ولوكيسلا ثحبلا ىف ىحنم
 كولسلا مكحت ىتلا ةماعلا نيناوقلاو ءىدابملا نع فشكلاب متهت ىتلا ىه

 مامتعالا نأ ىأ , ةيدرفلا تالاحلا ىلع قدصت تايمومعلا هذه نأؤ « ىناسنألا

 + ةنوكملا ءازجألا ىلع اعرودب قبطنت ىتلا لكلا ةيرايعم ىلا اهجوم نوكي انه

 1مم عت مم 660 اعهأذ (05817) رايعملا ةيعحرملا تارابتخالا

 ىتلا ةعومجملا ءادأب درفلا ءادآ ةنراقم ىلع دمتعت ىتلا تارابتخالا ىهو

 ٠ رابتخالا ىف اهيلع لصحي ىتلا ةجردلل ىنعم ىلع لوصحلل اهيلا بستني

 110همصتمل هاتتككم لادتعالا ىنحنلا

 وحن ىلع تاجردلا عيزوتب ققحتي « ايسرج الكش ذخاآي قسانتم عيزوت



 1قعتأق]ت 93 | ةيلقع ةيلمع
 الأخ . .ناسلالل ةيلقفلا ةايحلاب قلفتت ىتلا ةيلخادلا ةيسفنلا ةيلمعلا

 ٠ خلا « ةركاذلاو ريكفتلاو كاردالاو ساسحالا لثم , « ةيعاو » نوكت ام

 ةقعصاملاوح عام ايلقع نوفلختلا
 ٠ ءاكذلا ةبسن ىف ضفخنملا ىوتسملا ىوذ صاخشألا نه ةئفلا كلت

 3110-طعقشم طسوألا لا

 طاشني ةصاخ طبترت ىتلا ةيبصعلا تاعمجتلل ازكرم لثمي حملا نم ءزج
 ٠ نيئيعلا ةكرح

 11111 طسولا

 ىلع اهريثأت رشابت ىتلا درفلاب ةطيحملا ةيفاقثلا ةيعامتجالا ةئيبلا وهو

 ٠ ( درفلل ىويحلا لاجملا ىه وأ ) ٠ ههيجوتو هنيوكت

 الكمر « نوروملا ر نوفاثا

 «, ةلبألا نم ىلعأو ىداعلا صخشلا نم لقأ ٠ ىلقعلا فلختلا نم ىوتسم

 ٠ ةقشمبهتايحىلع ظفاحي وهو , ١7و٠5 نيب نوفاملا ءاكذ ةبسن حوارتنو

 210 '"ةيعفادلا

 وحن ةههيجوتو ةطيشنتو كولسلا ةراثتسا ةيلمع ٠ ىهضرف نيوكل

 فدهلا ٠ 1

 عمقادلا
110 

 هكولست ةهجو ديدحتو درفلا طيشنت ىلع لمعي ىعوزن - ىئادجو لماع
 « ايروعش ال وأ ايروعش هيلا نطفي « فده وأ ةياغ وجن

 21ةأدعع لى طابتاتتم# ذقكانم ةياعرلاو ةعيبطلا ةيمضق

 ةيحان نم ةثارولا راصنأو "ةيحان نم ةئيبلا راصنأ نيب مئاقلا لدجلا
 ٠ ةتيصخش هانب تاددحمو ناسنالا نيوكت يف ةرئؤملا لماوعلا نأشي ىردثك
 ' ٠ ةئيبلاو ةئارولا نيب لعافتلا ىلع ةيضقلا هذه ىف ىأرلا رقتسي داكيو



 ب 59/5

 021 مص مشلا ةساح

 ءزللا ىف ةعضومتملا ةيمشلا ايالخلا اهيعدتست ىتلا تاساسحالا ىهو

 ٠ ىفنالا فيوجتلا نم ىولعلا
 نومعومغ طعطقتام# ىئارجالا كولسلا

 ىف ثدحي امك فقوملا ىف اقبسم ةددحم تاريثمب طبتري ال كولس
 ةباجتسالا هاعدتسا ىلع لمعي نيعم ريثم كانه سيلو , ىباجتسالا كولسلا
 ملاعلا ىف ىحلا نئاكلا نع ردصي ام لك نع ةرابع هنا لب . ةيئارجالا

 ىجراخلا ٠

 0مععوسأ 0201ج ىثارحالا طارتمشالا

 سفنلا ملامع رثكس هبيحاص , ىطرشلا ملعتلا بيلاسأ نم بولسأ
 ةطساوب ةيئارجا ةياجتسا ةيوقت هن حلطصملا اذه ىتعيو ٠ رصاعملا ىكيرمالا

 * ملالملا اهتقو ىف ( ريزعتلا ) ةمئالملا ةباثالا ميدقت

 طوتستماو فكلا مع
 ٠ ديلا طوطخ نم علاطلا ةءارق ةيناكما ىعدي ىملع ال هاجنا

 طوتزءامل 68 ةيرادخا صوصفلا

 فئاظوب صتخي ٠ ىمامالا خملاب ةيبصعلا تاعمجتلاو زكارملا نم ماظن
 ٠ راصبالاو عمسلاك ساسحالا

 طوامتمسءطقل 50عاما ىوبآلا عمتجملا

 هلوآلا ددحملا ىه لجرلل ةرطيسلا هيف نوكت ىذلا تاعمتجملا جذومل وهو :
 م عمتجملاو ةرسألا ىف راودآلا

 1 معا كاردالا

 اهفلاتو اهطايترا ىف تامولعملا لابقتسا ىلع موقت ةيفرعم . ةيلقع ةيلمع

 ىلعو ريثما ةعيبط يل دمتعتو 2 ةقباسلا تاربخلاو ىرخالا تامولغملا عم

 ٠ كردملا ا
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 ءادج ةضفختم (795) ةلقو : ادج ةي'اع )7١1( تاجردلا نم ةلق هيف نوكذ

 ٠ (ز/ا8) ةطسوتملا يع ةرتكلاو

 ةلنلا طوصماطعمتقم ىرغصلا صرفلا.

 عجرت ىتلا كلت ادع اميف قورف دجوت ال هنأ ىلا بهذي ىذلا ضرفلا
 ٠ ةظنعالملا تاجردلا نسب ةفدصلا ىلا

 الاد نادادعو علاطلا باسح“

 نسحل ةبستلاب ةنيعم تالالد لمعت ماقرألا نأ ىعدي ىملع ال هاجتا

 1١١ مقرلا رايتعا : لثم « ةددعتع صصاظم ىف كلذ حضتيو « هئوس وأ حلاطلا

 ةبح 55 وأ ١١نوكت ناك ةنيعم دادعاب ةحبسلا تابح نيوكتو « ءوس ريد“
 ٠ ةلثمألا نم كلذ رحغو . تارملا نم ددحم ددعب ذيواعتلا ديدرت وأ»

 00زععأ مصقامسعإل كاردالا عوضوم تاب

 ىتلا يثملا صئاصخ ريغت مغر ريغتم غو تباث هنآ ىلع ءىشلا كاردا
 ٠ لحالملا صخششلا ىلا لصت

 0 مماتجو هماطمل ةيعومضولا ةقبرطلا

 ةيتاذلا نثآ مدعني ثيح , ىملعلا جهنملا ىلع دمتعت ىتلا ةقيرطلا ىعو .
 ش١ ريبك دح ىلا لقي وأ

 0 طمع وعمد ةلفحالملا

 : ةرييك ةجردب ةفرعملا ءارو نمكت ٠ ثحبلل ةيسيئر ةادأو « ةيلقع ةيلمع

 راركث , فلختل؛' ىفو عوقولا ىف مزالتلا ٠ هباشتلاو فالتخالا ةلتحالم

 ىف ةيملعلا ةظحالملا ثحابلا مدختسيو ٠ اهؤمنو تارهاظلا ريغ , ملاقولا“

 ىفو < تاودأو ٌةزهجأو براجت نم , ةئقتملا ملعلا تاودأ نم همدختسي ام لك

 ٠ بيلاسألا هذه لالش نم حضتت ىتلا تانايبلا ليجست"

 0 8عقرول هذت . 26 سواسولا

 ايلاغو  ةرركتم ةيرهق ةقيرطب درفلا نهذ .لغشت راكنا وأ. ةئيعم ةركف
 ٠ ةلوبقم ريغ نوكت' ام



 ه ةالاآ

 ططوطأو ( ايبوقلا ) ىشركا فوخلا

 نم وأ مالللا نم فوخلاك ةنيعم فقاوم ىف ىقطنم ريغ فوخ ةلاح

 ٠ مثلا , تاناويحلا نم وأ ةقلقملا وأ ةيلاعلا نكامالا

 طز 20107 ْ ةمخم+لا تاءوتن نه ةيصخشلا ةفرعم

 ىلا بهذي ٠ تاكلملا ةيجولوكيسيو ةسارفلاب طبتري ىملع ال ميدق اجتا
 ةصاخو ةيمسجلا علاعملا ضعب ىلا ادانتسا ةيصخشلا ىلع فرعتلا نكمي هنأ

 نم ءزجلا ومن ىلع لدي ةمجمجلا نم ازورب رثكالا ءزجلاف , سارلا تاءوتن نم
 باحصأ مسق ؤذل - ةنيعم ةكلم دوجو ىلع لدي ىلاتلابو , ءوتنلا اذه تحت خملا

 مسق لك صتخي « ( ايجولوفروم ) ايعضوم ايفارغج اميسقن" خملا هاجتالا اذه
 1 * تاكلملا نم ةكلمب

 انت 108120223 ةسارفلا

 درفلا ةيصخش ىلع فرعتلا نكمي هنأ ىلا بهذي 2 ىملع ال ميدق هاجتا

 ٠ همسج صئاصخو ةهجو حمالم نم هتادادعتساو

 طرقا ه1مهنعهل مهزءعطما مك ىجولوسسفلا سفنلا ملع

 ةيجولويسفلا تامزناكيملا سردي ىذلا ةيسفنلا مولعلا نم ملعلا كلذ وهو

 ٠ كولسلا ءارا .نمكت ىتا

 طاوومتتم ماتسمع ةذللا ادبم

 1 . ملآلا ينجتو ةدللا ءارو ىعسلا

 208 « لوداف ةرطنق وأ ) ةرطنقلا

 فايلالا نم تاليكشت نمضتي رسج نع ةرابع « ىفلخلا عملا ءازجأ دحأ

 ةمزاللا تالاصتالا ميقنى كل ةطباهلاو ةدعاضلا باصعألاو ةيبصعلا ءاونآلاو

 ٠ خيخملابو ىكوشلا لبحلاو عاخنلاب

 طموتكجو ةطومصملتانعق ةيباحبالا تايوساللا

 2 « ىدابعلا » ماعلا طسوتملا ىلع زايتمالاو قوفتلا طامناو رهاظم
 وأ « نييداعلا ريغ » ضصاخشالا طامنأو رهاظم ىأ ٠ ةرقابعلاو نيبوهوللاك

 7 ٠ ىباجيالا ,ىوتشملا ىلع « ذاؤشلا



 سه 20/86

 ردع عوراطتق] عممم كاردالا ىدع

 امتيح حيحص وحن ىلع درغلا اهكردي ىتلا تاعوضوملا وأ ءايشالا ددع
 ٠ نيعلا ةكرحب حمست ةريصق ةرتفل- ضرعت

 12ىنوطعتما ه26290هانق ةزقأ عن . ىعرفلا وأ ىفرطلا ىبصعلا زاهلا

 ٠ ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا نم عرفتي -ىذلا باصعالا 'ماظن

 ممسمصمتناو ةيمصصخملنا

 ىذلا نيمتملا هتايح تول ىف حضتت ٠ 7 ةزيمته ةينب ىف ةيعامتجالاو

 ناكمالا ىف لعجي امب , هب طريحلا كطسولا فورظ هاجت ةدرفتملا هناقفاوت ددحت

 0 هنم نيعم كولسل عقوتلاو ؤبنتت

 ممومصقتتاو ةتسعممأم» ةيصخشلا دعب

 ٠ ءاوطنالا  طاسيفنالا دعب كلذ لاثم , نيفرط نيب فلتخت ىتلا ةمسلا

 آس عمدملتاوج عاتتن ءدنتع ةيصخشلا ةيئب

 ىف ودبت امك صخشلا تامس ءارو نمكت اهنأ شضرتفي ميظنت وأ ةدحو

 /ُ هلواس

 مدعم هههعممامعامفا مكر مطاع ىرهاذلا سقنلا ملع

 ش .( ىجولوئيموئيفلا )
 رلنن ةهجو نم كولسلا ةساردب اساسأ متهت سفنلا ملع ىف ةسردم

 ٠ ةريصبلاو ةريخلا زكرم وه ىذلا هسفن صخشأ

 2 امو ةيرهاظلا»

 لالخ نم ىأ 0 امك درفلا كولس ريسفت لواحت ةيرظن

 * هرظن ههجوب

 21 ج6 ( ىرعاظلا وأ ) ىحراخلا طمنلا»

 نعزلا مم ريغتي ٠:طمتلا اذهو « درفلل ةظحالملا صئاصخلل ىلكلا عومجلا

 * ةربخلل ةجيتنلا
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 « لبق « ىتروص نيب قرافلا فشكيو «٠ اهبيرجتو تاريغتملا لاخدا « دعب » مث

 ٠ عيباتلا ريغتملا ىلع لقتسملا ريغتملا رثأ نع « دعب »و

 طولصعتمالع 1هوعصتسوك ءىدابملا ملعت

 (1::1ععنأ0م0 همهععمأ !عوعصتسع) «( دعاوتلاب ةهد>ولا ميعافأا ملعنا )

 لجأل ةدعاق ملعتملا نوكي نأ ىغبني هيف , ميهافملا ملعت لاكشأ نم لكن

 ٠ هنافينصت هيجوت

 20 عع ةيلمع.

 اميف ةلخادتم نكلو ةعباتتملا ثادحألا وأ تاريغتلا نم ةرمتسم ةئسلس

 ٠ نمزلا عم ثدحي ىذلا لوحتلا نم اعون نمضتت دقو « اهنيب

 طوووعوسسع0ل 1عمممتمسع جمربملا ملعتلا»

 ٠ ملعتلا ةيرظن ىف ةئيعج» ءىدابمل اقفو اهملعت متي ةداملل ىلآ ميدقت

 0 تل طاقسالا.

 صلاصخ وأ تامس بسني نأ ىلا درفلا ةعزن ىف لثمتي ىعافد مزن اكيم
 ٠ ةيجراخ فورظ ىأ.ءايشأ ىلا وأ رخآ صخش ىلا هيف ةبوغرم ريغ

 2 نزعمانسو 68غ ىطاقسالا رابتخالا

 فستت تاريثل صوحفملا ابهيف ضرهعتيب « ةيصخش' سايقل ةادأ

 قفتي امب تاباجتسالا ءاطعاو تاريثملا كاردا ةيرح هل كرتت ثيحب ء ضومغلاب

 ٠ كلذ ريغو هتاربخو هتاجاحو هتابغر نع فسكت ىلاتلابو ٠ ىسفنلا هنيوكت عمم

 1::هدةطمصفاوا هيراقتتا

 نوكت ىتلا ءازجآلا نأ لع دكؤي « ىكاردالا ميظنتلا ءىدابم نه آدبم

 ٠ امم اهكاردا ىلا ليمت ناكملا وأ نامزلا ىف اهضعب عم ةبراقتم

 1: هزي طتونعامأ ىدقتلا بيبطلا

 ٠ ةيلقعلا ضضارمألا جالع ىف صصختم بيبط .

 10831 قكن ش ىسلنلا ليلحتلا

 , ديورف اهسسؤم , اعويش ثيدحلا سفنلا ملع تايرظن رثكا نم ةيرظن
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 ةئماكلا تاناكمالا
2 

 كولسلا نم ةنيعم طامنأ وحن ةيرطفلا ةيلخادلا هتاردقمو درفلا تاقالم
 ٠ ةزيمتم صئاصخو تاردق هيدل ومنت نآل درفلا ذادعتسا ىهف « طاشتلاو

 ةسراملا

 ٠ كولسلل هجومو زرعم راركت

2 

 و عوقتت ءالتمالا

 كاردا ىلا ناسنالا ليم ىلع دكؤي ىكاردالا ميظنتلا ءىدابم نم أدبه
 لورش راطا ىف « اتباثو اطيسيو ابسانتم ىأ « « ديج » لكش هنأ ىلع لكشلا
 .٠ مثلا

 1س معم عمت ان مح ةفرعملا قبس

 ىن ثادصالاب ؤبنلا ىنعيو « ىلا قوف كاردالا رهاظم نم نهظم

 « لبقتسملا

 2م عتلءامط القا « ؤبنتلا ةيناكما وأ ') ةيؤبنتلا

 , ةعمجنملا تانايبلا وأ تامولعملاو ةيملعلا ةقيرطلا ةيلعاف تاكحم دحأ
 ٠ كولسلا نع ةقيقد تاؤبنت ىلا ىدؤت تناك اذا ىودج تاذ نوكت ثيح

 نر م نم 1 ؤبنتلا
 وأ نوناقلا وأ ميمعتلا قابطنا روصت ىنعي « ملعلا فادعأ نم فده

 ٠ اهدحو ةيشاملا تامولعملا ىلع ءانب العن اهدوجو نه ققحتلا لهسلا

 2من مع معتغلمسد : ىعيبطلا دادعتسالا

 درفلل ةيرطفلا ةيلخادلا تاقاطلاو صئاصخلا

 2معوومأ 0 ةيدعبلا ب ةيلبقلا ةقبرطلا

 ركمي ثيح ةيسفنلا ثوحُبلا ىف ةيبيرجتلا تاميمصتلا نه جذوبن
 ةتيعم ةلقتسم تاريغته لاخدا « لبق » ثدح وأ ةرهاظ صئاصخ ةسارد



 ب #8٠ -

 2 متعططمت ع باقعلا

 «يناويحلا ملعتاا براجت ىف ةيبرهكلا ةمدصلا وأ ملألا لئم ء ىبلس زفاح
 ٠ ةديفم ريغ وأ ةيرورض ريغ ةباجتسا داعبتسال مدختسي

 © تمن هططقتمم ءاتفتسالا

 ىتلا ةلئسإلا نه ةلسلس نم فلأتت , ىسفنلا سايقلا تاودأ نه ةادأ

 ىطعت وأ لسرت , كلذ ريغو ةيوبرت وأ ةيعامتجا وأ ةيسفن تاعوضوم لوانتت
 عوضوم ةلكسملاب قلعتت تانايب لع لوصحلا فدهب « دارفالا نم ةعومجل

 ٠«ةيصخشلا تامس سايقل وأ صيخشتلا ضارغأل انايحأ مدختسيو ٠ ةساردلا

 16 هع 20 ععااتسع نايسستلا لدعم
 5 ١

 نايبسلا نوكيو ٠ تقولا نه ةرتف ءاضقنا دعب درفلا ءهاسني ام رادقم
 ٠ اطبارت لقآلا وأ ىنلعملا نع ةريقفاا داوملا ىفو ملعتلا ةيادب ىن رئكأ

 [ماتسو ةععلع ريدقتلا سايعم,

 ةيصخشلا تامسب قلعتي اميف ةصاخو ., ةساردلا تاريغتمل مهناريدقتل'
 ٠ نيعم لمعل ةقايللابو ليصحتلابو

 1 همام ريربتلاب

 لحم لحت ةفلتخم بابسأل درفلا عاتطصا ىف لثمتي ىعافد مزناكيم
 تاعزنلا ةفيقح اهب ىفخي ىرخآ ةعنقأب اهفلغي وأ هكولسل ةيقيقحلا مفاودلا»

 ٠ ةكاولس ءارو ةنماكلا

 1[ عهعاتنمسج» همها مد لعفلا در نببوكت

 هصئاصخ ىف داضمو فلاخم ىكولس طمن ةيباثمب ربتعي , ىعافد مزناكيم
 درفلا بناج نم تاذلا نع عافدلا نم عون وهف ٠ تبكلل مضخت ةبغر وآ زفاحل

 ٠ هضفري نكلو درفلا هريخيب ليم وأ ةعزن دض.

 آعوهممدتسع لالدتسالا.

 « ىرخأ ماكحا ةحص نم نيعم مكح ةحص جاتنتسا ىلع موقت ةيلقع ةيلمع

 * ءارقتسالا « طابنتسالا : ناعون لالدتسالاو,



 ب 84

 .ضارمالا جالعل ةقيرطو « ومنلا ىف ةيرظنو ,١ ةيصخشلا ةيرظن نيب عمجت

 «٠ درفلل قروعشاللا ىمفادلا نيوكتلا ةركف ىلع موقي

 مز طماع سفثلا ملع

 ٠ كولسلل ةمظنلا ةيملعلا ةساردلا

 موز طم مت هام ىسفنلا سايقلا

 .سيياقملا مادختساو ريوطت ىلا قدهي , سفنلا ملع عورف نه عرف
 ٠ اهعاونأب قورفلا نع فشكلا ىن ةفلتخملا ةيسفنلا

 مو طممهتطلم 0عوأقأت ىئتايزكي ...1 فارحنالا

 ريياعملو تاداعلا ملعن نع درفلا زجع نع امشني ةيصخشلا ىف تارحنا

 * ىلعألا انألا نيوكت بعض سكعيو « ةيعامتجالا

 غور طمرتوغطما هجرت ىذرلا سفنلا منع

 ٠ كولسلا تافارحنا ةساردب متهي سفنلا ىلع عورف نم عرف

 مر هطمرتط هدم
 ( ةيمسجلا ةيسفنلا تايلمعلا ةسارد وأ ) ةيسفنلا ءايزيفقا

 ىلا فدهي « ثيدحلا سفنلا ملع عه شن ىبيرجتلا' سفنلا ملع ىف هاجتا

 تابتعلاو تاساسحالا ةساردو ندبلاو لقسلا نبب ةيبك ةقالع ديدحت ةلواحم

 .تاريثل تاباحتسالل ناقيقدلا فصولاو سايقلا كلذب وعز ةيساحلا ةقرافلا

 * ةترعم

 طور عط هعثم , ؟( ناهللا ) ىلقملا ضرفا

 تف اليسع نير اها نول كيو « ةيصخشلا ىف داح بارطشضا ةلاح

 * عمتجلا ىلعو هيلع رطخ هكولس ىف نوكي دقو : عقاولا

 2و ءمدمسهأاتع اللصعمم ىدسح  ىسلنلا نفرملا

 " أشنملا ةيسفن « رهظلا ةيمسج ةيضره تالاح
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 2ع مت خم تبكلا

 تاريلثم وآ بئاوج نم ةيدورهلا ةباجتسالا نع حضتب 0 ىعافد مزناكيم

 اهدوجوب فارتعالا مدع ىف لثمتت ٠ ىعارص وأ ىطابحا فقومه ىف ةبوغرم ريغ
 « ةركاذلاو ىعولا لاجم نم اهدرط وأ

 8 عولقاعسعع غ0 عصمة المد ءارغالا ةمواقع

 رينم وحن مادقالا نع درفلا فزعي اينيح, ىماجحالا ملعتلا نم ةلناح

 ٠ ايقالخأ ال وأ ائطاخ ربتعي هنال هيوغي وأ هبذجي

 1ر1 عورتمصلقسأ عطقتام» ىباجتسالا كولسلا

 . ىكولسلا فقوملا ىف ةددحم تاريثم دوسو ةجحيتن ءىشانلا كولسلا

 ىباجتسالا كولسلا نوكتيو *٠ ةرشابم ريثملا روهظ درجمب ةباجتسالا ثدحتو
 افهيلع قلطي ىتلا تاياجتسالاو تآريثملا يب ةددحملا تاطابترالا نم كلذب

 ٠ تاساكعنالا

 75 ةباجتتسالا
 ٠ اهسايقو اهتظحالم نكمي ىتلاو درفلا نع ةرداصلا ةيكولسلا رهاظملا

 ددسحي ىكولس رهظم ىأ وأ « ىلضع لعف وأ ىدغ زارفا ىأ نمضت# ىهو

 ٠ ىحلا نئاكلا كولس ىف ايعوضوم

 16520856 تاع ةباجتسالا لماكت

 ٠ نيعم ريثم وأ ءادأ وأ لمعب ةقلعتملا تاباحتسالا زييمتو ملعت ةيلمع

 7 عا ع هاتما ءاقبتسالا

 نيوكت قيرلط نع 2 ةركاذلا ىف تاعابطنالا ءاقبتساو نزخ 'ةيلمع

 ٠ ىناعملا نم ,تادحو لكشتل اهنيب تاطابترالا

 182 اعموعاتو ع ةصطتطتغامد ىعجرلا فلا

 ٠ لبق نم ةملعتملا تاعابطنالا ىلع ديدج ىلقع طاشن ريثأت ةجيتن نايسن



 هه - ١/5

 1م فرعتلا

 تاعوضوللا وأ ءايشألاب ةفلألا ةباجتسا ققحتت اهب , ةيفرعم ةيلقع ةيلمع

 ىرخا فقاوم ىف اهيلع فرعتي ىلاتلابو ء لبق نم اهربخو درفلا اهفرع ىتلا
 ٠ اهيلع ةلاد ةنيعم تارامأ وأ تامالع وأ تاراشاب اطابترا“

 2021 6عاتجو ةطنسطعتس# لماتلا ريكفتلا,

 *« تالكشملا لح ىلا هجوم ىلقع طاشن

 2611 سكعنملا لعفلا

 «* ىسح ريثأ ةملعتم ريغو ةعيرس ةباجتسا

 ا صوكتلا.

 ةلحرم زيمتو ةيئادب رثكا. طابحالل ةياجتسا نع ةرابع « ىعافد مزناكيم
 ٠ هيلع ضورفملا ديدهتلا ةهجاومل اهيلا دتري درفلا ومن نم ةقباس

 1 نصت هع عدس عن زيزعتلا وا ميعدتلا

 تاباجتسالا ثودح لامتحا رييغن ىف رثأ تاذ نوكت 2, ةيلمع وأ ةلاح

 ٠ اهعبتت وأ اهيلع قبطنت ىتلا

 5 لنوطالناوت تايذثلا.

 لئمي طايترالل لماعمب هنع ريعن ام ةداع , رابتخالل ىتاذلا قاستالا

 * ءئقلا سفنل سيباقملا نم نيتعومجم نيب ةقالعلا»

 1 هت عدم تسع ركذتلاب

 ٠ قباس تقو ىف ملعتم ام ءىش عاجرتسا متي اهب , ةيلقع ةيلمع

 1 وموم التاج ( راركتلل ةيلباقلا وأ ) ةيراركتلا

 معلا هتانايبلا وآ تامولعملاو ةيملعلا ةقيرطلا ةيلعاف تاكحم دحإ

 ةطس'وإ اهتقدو ةرعاظلا نع ةرفوتملا تاظحالملا تابث سايق نكمي ثيح . اهتم
 متهي ملعلا نآل ء ةلقتسم ىرخأ فورظو فقاوم ىف تاظحاللا كلت راركت

 اهتيلباق .ىلاتلابو ٠ ثادحالا وأ تارهاظلا هب رئاونت ىذلا ماثثنلا 'ةلفاردب

 * اهلمع مكحت ىتلإ نيئاوقلل اقفو راركتلل
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 8ع تاذلا

 ابلاغ ىنعيو ء انآلا وا ةيصخدشلا ىنعمب انايحأ مدختس حلطصم

 ٠ اهدوجوو هتيوهب هيعو وأ درفلا ساسحا

 قا هم عا لن تاذلا قيقحت

 ماظن ىقولسام هيرظنل اقفو ) ةيناسنالا ةيساسألا تاجاحلا ةمق

 , ةعقاو ةقيقح ىلا اهتمحرتو هتاناكما فيظوت ىلا درفلا ةجاح ىهو . ( تاجاحلا

 ٠ تاذلا نع ريبعتلاو زاجنالاو ليصحتلاب طبترت

 5611-عمد عرج تاذلا موهفم

 ٠ اهل هكارداو هسفن نع درفلا ةركف

 5اس مخ تاذكا ةقباطم

 هذه ةقباطمو 2, ةعقاو ةقيقح ةهتاناكما لعج ىلا درفلا عقدت ىتلا ةحاجلا

 ٠ ىجراخلا رهاطلا ىف هب رديت ام عم تاناكمالا

 ةءدلاع 2018 ةخوخيشلا نامذ

 ٠ نيتسملا ىدل ىبصعلا زاهجلا ىف فلت نع ببستي ىلقع ضرم

 5 ساسحالا

 2« سحلا وضعل ةيلوآلا ةباجتسالا , ةيلوألا ةيفرعملا  ةيلقعلا ةيلمعلا
 ىلع درفلا فرعتي اهيفو « سمحلا ءاضعا لالخ نه تامولعملا لابقتسسا ىلع موقت

 ملاعلا ىف مقت ىتلا ثادحالا وأ تارعاظلا وأ ءاينثألل ةيدرغلا صئاصخلا

 ٠ ةيلخادلا ةيوشحلا تاريغتلل ةجيتنك وأ « هي طيحملا

 8تووالمدق نمصاعققأ تاساسحالا داضن

 «تاساسحالا ىضعب لعافت وأ لخادت' ةجيتن ةفلاخم ةراثتساب ساسحالا

 ٠ ىولحلا نم ةعطق لوانت دعب ارم ىاشلاب الئم سدح: نأك

 متت ساوخلا

 ىعو 2 ةيبصع ةقاط ىلا ريثملا ةقاط لوحتت اهب ىتلا تامزتاكيملا ىعو

 « نازنالاو ةكرحلاو دلجلاو قوذدلاو مشلاو عمسلاو راصبالا ساوح
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 باوثلا
12 

 * علعتلا رارمتسا وأ لدعم ةدايز ىلا ىدؤي ىباجيا زفاح

 ةنيعلا ديدحت
 عوسواتسو

 ةعيبط ددحتت ثيح «, ىملعلا ثحبلا ىف ةيسيئر ةادآو مساح ءارجا
 ددحي ىلاتلاب ةنيعلا ديدحتو ٠ ةساردلا عوضوم ( هنيعلا ) نيص وحفملا
 ٠ ةنيعم ةرهاظ نع اهعمجن ىتلا تامولعملا
 ةيملعلا ةقب رطلا

 8م دانتلو 0
 ,ريسفتلا) ملعلا فادهابو ىملعلا جهنملاي مزتلي, ىذلا جهنلا وأ بولسألا

 ٠ ةيعوضوملا هقئارطو هناينقتبو ( طبضلا . ؤبنتلا

 ماصقلا
 8قططنمهوطع عدتق

 تاسوله هكولس ىف ودبتو ؛ عقاولا نع ضيرملا لصفني هيف « ىلقع ضرم
 تاءاذهو ٠

 عمممرق ةتودمل مزماعسم .ىناثلا ىراشالا ماظنلا

 ء ىسورلا ىجولويسفلا ملاعلا فولفاب ىلا بستني ىبصع  ىسفن أديم
 هيجوتو ةرادا ىفو ايلعلا ةيلقعلا فئاظولا ءانب ىف ةغللاو مالكلا رود ىلع دكؤي
 فولفاي هربتعي اذل « رودلا اذه ريثاتب ايقار ريصي ىذلا ىبصعلا طاشلا
 , لاصتالاو ديرجتلا فئاظوب موقي ثيح , ىناسنالا كولسلل ىقرألا مظنملا
 لفطلاو ناويحلا ) ىحلا نئاكلل بيجتسي هب ىذلا لوألا ىراشالا ماظنلل افالخ
 ٠ رشابم ىسح ىجولويب ساسأا ىلع تاريثملل ( ريغصلا

 عقماعماتوع 1عومسصتمت ىئاقتنالا ملعتلا
 باثي ال امئيب « ةباثالل ةباجتسا  ريثم ماظن هيف عضخي ملعت فقوم



 - ةقكاس

 ةلعال ةرامهلا

 ةباتكلا" ٠ نكمتلاو ' ناقتالا ةجرد ىلا درفلا اهيلع بردت ةديفم تاداع
 ٠ الثم هبتاكلا ةلآلا ىلع

 ةاكتلل ةيدلجخا تاساسحالا

 دلجلا قيرط نع ملالابو ةرارحلابو ةدوريلابو سمللاب ساسحالا ىهو
 « فئناآلاو مفلل ىطاخملا ءاشغلا وأ

 ةمعنقل كلمفف ةيعامتجالا ةقبطلا

 ةيرسالاةلاحلاو لخدلل اقفو درفلا ةناكم دادحب سايقم ىلع سانلا عيمجت

 ٠ كلذ ريغو ميلعتلاو نكسلاو ةنهملاو

 ةممتمل هكلتطسمكعو ةيعامتجالا ءاوحالا

 ىوتسمو اهكسامت ةجردو تاعامجلا نم ةعامج دارفأ نبب تاقالعلا عون

 تيبيل » براحجت ) ٠ اهدارفأل ةزيمملا كولسلا صئاصخو ةيونعملا حورلا

 «٠ (ةيوضوفلا« هيطارقوتوذا , ةيطارقميدلا : ةيعامتجالا ءاوجالا نع < تياوهو

 5ه0ه1ول ةصاءالنع 6 يعامتجالا ءاكذلا

 ةرثؤم ةبيط ةناكمب ةوظحلاو نيرخآلا عم ميلسلا لعافتلا ىلع ةردقلا

 8 و

 ة50هعأهل عله ةيعامتجالا تاجاحلا

 8 اهعابشا لجال نيرخأ صاخشأ دوحو بلطنت ىتلا تاحاحلا

 80هءاملتسو قه ىغامتجالا عيبطتلا

 ةرسأ ىف عيشت ىتلا ةيكولسلا جذامنلا عم اقفتم نوكي ( ملعتم ) كولس
 ٠ هتفاقثو لفطلا

 ةمودععت ١ةمستسع تارتف ىلع عزولا ملعتلا

 ٠ ةدحاو ةرتف ىف سيلو ةمظنم تارتف ىلع متي بيردت وأ ملعت



 احا زم تاء ةريساسخلا

 اساسحا ىعدتست ىتح ةرائتسالا ةوق اهيلا لصت ىتلا هجردلا ىهو

 تاريثملاب ساسحالا ىلع ةردقلا ىآ , ةقلطم نوكت دق ةييساسحلا هذهو ٠ اميعس

 قورفلاب ساسحالا ىلع ةردقلا ىأ * فالتخالل هيساسحلا نوكت ءاقو « ةفيعضلا

 * تاريثملا نيب

 .ةعوختس عد ةقطاعلا

 فقوم وحن تالاعفنالا ضعبل بستكم ميظنتو بك رم ينادجو دادعتسا

 جتني دحاو عوضوم لوح تالاعفنا ةدع تععمجت اذا ىأ « لنيعم عوضومه وأ

 5 ةنيعم ةفطاع كلذ نع

 8ع ةلاصحلا

 ىفو ٠ ةنيعم ةقيرطبو ةنيعم تارينمل ةباجتسالل دادعتسالا وأ ؤيهتلا

 ةهجوت ىتلا تاميلعتلا قيرط نع. ةلاحلا امشنت ام ارينك سفنلا ملع براجد

 8 نيصوحفملل

 5ع نيسنجلا نيب قورفلا

 وأ لويملا وأ تاردقلا ىف ثانالاو روكذلا نيب دجوت دق ىتلا قورفلا

 * ةيصخشلا تانوكم نم كلذ ريغ وأ تاهاجتالا

 ةطم-امممت 2603017 ىدملا ةريصق ةركاتلا

 تقول نم ةريصق تارتفل ةروسيم ةمدقملا داوملا لظن هيف ىذلا ىدلا

 ٠ هطيض وأ ركذتلا طاشن لؤاضن هيف ىرجي ىذلا

 ةنسنلوستاو لثامثلا

 كاردا ىلا ناسفالا ليم ىلع دكؤي ىكاردالا ميظنتلا ءىدابم نم آدم

 ٠ ةعومجم لكشت اهنأ ىلع ةهباضشتملا وأ ةلئامتملا ءازجألا

 ملكعووطعمق (هلععسجهق تنسانع) ( وتلم ىنحنم ) ءاوتلإلا

 « زكرملا نع ادعابتم وأ افرحنم وأ قسانتم ريغ نوكي , ىراركت علضم

 * ىلادتعالا ىنحنملاب نراقي امك



 - ةاا ا

 عوصماممست منطماتات مد ضارعالا لادبإ

 ٠ تليزأ وآ تفتخا دق ضاارعأ لحم لحتل ةديدج ضارعأ روهظ

 ةرماظلا ديحوت ةداعا متي اهب , ( ليلحتلا ةيلمع سكع ) ةيلقع ةيلمع

 ٠ ةطبارتم ءازجأ نم فلأتت اهنأ ثيح نم ةرعاظل نع ىلك

 رو وس انعقد ميظنتلا

 قيسنت وأ بيترت متي اهب ء فينصتلا نم ىقرأ ةيفرعم ةيلقع ةيلمع
 نع تائفلا هذه نيب دجوي ال اقفو نيعم ماظن ىف تارهاظلا وأ ءايشالا تائف

 ٠ ةلدابتم تافالع

 '1ءاعررهنات رطاسختلا

 لاقتنا ىأ + رطاوخلا قافتا ىنعي ٠ ىسحلا قوف كاردالا رهاظم نم رهلظم

 ٠ رخآل لقع نم ةركفلا

 1 هجنرج تمس ةطغ جازلا

 هكولس اهب مستي ىتلا ةيلاعفنالا ٌةلاحلاو , درفلل زيمملا ىلاعفتالا ىوتسملا
 ٠ فئاوملا مظعم ىف هريبعت و

 اا لا ةيئفدصلا صوصنلا

 لابقتساي صتخي « ىمامألا خملاب ةيبصعلا تاعمجتلاو زكارملا نم ماظن
 * نينذألا نم ةدراولا ةيعيسلا تاراشالا

 2عمغ رابتخالا

 كولسلل ةنيعم تاريثم ثادحال قورظلا «ىيهي + ددحم ىبيرجت فقوم

 نيذلا نيرخآلا دارفأآلا كولسب ةيئاصحالا هتنراقمب كولسلا اذه سايقلو

 ٠ ايفصو وأ ايمقر دارقألا فينصت ىلا فقدهيو , فقوملا سفنل نوعضخي



 ها ة48أل وس

 8رجوصتمس ماتم 66017 ىناقلتلا عاجرتسسالا

 ميدقت نودب ةحار ةرتف دعب ىرخأ ةره ةيطرشلا ةباجتسالا ةدوع
 »و زيزعتلا

 ةهاعمقمست ةععمتلمم (825) ىرايعلا فارحنالا

 تاجردلا تافارحتا باسح ىلع هرضهوج ىف موفيز : تتشتلا سيباقم مهأ

 *« اهطسوتم نع

 ةامس نمنع هد نينقتلا

 جئاتن ىلع نولصحب نيفلتخملا دارفآلا لعجت نأ اهنأش نم يتلا ةيلمعلا

 ٠ ةيسايق ةادأ ةيأل وأ رابتخالل مهمادختساب ةلئثامتم

 ق8الستنلتق راسستلا

 ىحلا نئاكلا طاسشن ىف ريغت ىأ هنأب ةيلكشلا هيحاملا نم ريثما فرعب دق

 ةيفيظولا ةيحانلا نم فرعي دقو ٠ ريثلا اذهب طبترلا ىسملا لبقتسملا ىلع أرظي
 ٠ كولسلا ثودحل لمعي عوضوم وأ ثدح ىأ هنأب

 همم صوحفلا

 * ىملع ثحب ىف رابتخالاو صحفلل عضخي ىذلا درفلا

 ةوطزو مانجو ممماطمل ةيئاذلا ةقي رطلا

 ثادحألا وأ تارعاظلا لوانت ىف قلخادلا سحلا وأ ناطبتسالا ىلع موقن

 ٠ ةيصخشلا ةربخلاب وأ نييتاذلا لمأتلاو رظنلاب اعريسفت ةلواحمو

 ةمطانسعات مد ءالاسعالا

 ةبوغرم ريغ ةيكولس طامنآ وأ ثاعزن درفلا لدبتسي هيف ىعافد مزئاكيم

 ٠ ايعامتجا: اتاسحتسا ىقلت ىرخا 'لاكشاب

 لعألا انآلا
 ةانمون هعم

 ىلع موقي + ديورف دنع ةيصخشلا ءانب وأ ىلقعتا زاهجلا نم ىعرف ماظن

 7 ميقلا نم ماظن ىلع نبي ىلا ىتاذلا مكحتلا وأ طبسغلا نم عون نيركن

 تاثرصتو راكفآ دقتني ىذلا ريمضلا نم عونك لمس ماظناا اذه ٠ ايلخاد

 * قلقلاو بنذلاب اروعش ببسيو . انآلا



 سه 2352 كا

 ةقيرطلا (5) ةيتاذلا ةقيرطلا )١( : ةماعلا قرطلا  الوأ
 ةهعومجملا : ةيبيرجتلا ةقيرطلا نم جذامت ةيبيرجتلا
 ,ةيدعبلا_ ةيلبقلا ةقيرطلا ٠ هطباضلا هعومتجملاو هيبيرجتلا
 ةيكينيلكلا ةقيرطلا (5) ٠ ةيروطتلا وأ ةيعبتلا ةقيرطلا (5
 ٠ ةلاحلا ةسارد ةقيرط وأ

 (1) : تامولعملا عمج تاودأ : ةصاخلا قرطلا  ايناث

 ةليسوك ةلئحالملا ةقاطب  ةظحالملا ةقيرط (؟) «, تانيعلا

 تارابتخالا(5) , بيرجعتلا () ٠ ةعمجتملا تامولعملا ميظنتل

 ٠ سيياقملاو

 ٠ ثلاثلا لصفلا عمجارم ب ةصالخلا

 : عبارلا لصفلا

 ٠5 ع5 ىسسفنلا طاشنلا تاددحم

 ٠ ( هئيبلا  ةثارولا ) ىجراخلا طمتلاو ىلخادلا طمنلا

 زاهجلا  ىسفنلا طاشنلل ةيجولويسفلا تامزناكيملا

 نيوسكتلا  ىفرطلا ىبصعلا زاهجلا - ىزكرما -

 ةنئيبلا : ىسقنلا طاشنلل ةيفاقثلا ةيثيبلا تاددحللا

 ةئيبلا , هيعامتجالا ةئيبلا , ةيخيراتلا ةئيبلا ' هيفارغجلا
 ٠ ةع ُمئْلا

 «(ةعامجلا ةيوضع ) ةعامجلا تاددحم « راودآألا تاددحم

 ٠ ةيصخشلا ءأنب ىف هيميقلا جذامنلا

 * عيارلا لصفلا عجارع ب ةصالخلا

 : سماخلا لصفلا

 4-1١25 ةيعفادلا

 ةيطيشنتلاةفيظولا ) ةيعفادلا فئاظو  ةيعفادلا ىتعم

 ٠ فدهلا (  هيميظنتلا ةيهيجوتلا ةفيظولا « ةيكيرحتلا



 د 555 -

 ةحعنمصملا عوضوملا

 8# * باتكلا ميدقت

 : لوألا لصفلا

 ؟4- هنيدايم « هتيمهأ ٠ هعوضوم : سفنلا ملع
 ملع فيرعت  سفنلا ملع عوضوم  ؟ سفنلا ملع اذال

 «هنيدايمو سفنلا ملع ةيمهأ  سفنلا ملع ف'دمما  سفنلا

 « لوألا لصفلا عجارم

 : ىناثلا لصفلا

 لم سفنلا ملع روطت

 يفسلفلا روطلا ) ىجولوكيسلا ركفلل ىلوالا تاصاهرالا
 فقيفسلفلا تآرثؤللا ؛ (سفنلا ملع خيرات ىفىجولويسفلا

 - ةيجولويسفلا تارثؤلملا  تاكسلملا هيجولوكيس

 ٠ ةيئورادلا

 خيرات ىف ىبيرجتلا روطلا ) ملعك سفنلا حلع روطت
  ةيتلاطشجلا ةسردملا . ةيكولسلا ةسردملا (  سفنلا ملع

 .٠ ىسقنلا ليلحتلا ةسردم

 * سفنلا ملع ىف ةديدج قافآ حتفت

 : ثلاثلا لصفلا

 ناسا سفنلا ملع ىف ثحبلا قرطو ىملعلا جهنم
 سفنلا ملع ةيملع  هفادهأو ىملعلا جهنلل ةيه ام

 : سفتلا ملع ىف ثحبلا قرط
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 ةحفصلا عوضوللا:

  كتاساسحالا عاونأ 2 ساسحالا ةعيبط 0 ساسحالا

 ٠ تاساسحالا لعافت _ هقرافلا تابتعلاو ةيساسحلا#

 تاددحملا ) كاردالا تاددحم  كاردالا ةعيبط : كاردألا

 ةيتاذلاةيلخادلا تاددحملا + كاردالل ةيعوضوملا ةيجراخلا

 ٠ ىكاردالاميظنتلا ءىدابم (  كاردالل

 ل عباسلا لصفلا عجارم

 : نماثلا لصفلا

 : ةيفرعملا ةيلقعلا تايلمعلا

 نفل فا ريفتلا ففز

 , ةنراقملا : ىناسنالا ريكفتلا ىف ةهيلقعلا تايلمعلا

 طاسمبترالا 2 عيمعتلا . ديرجنلا 0 ميظنتلا , فينصتلا

 5 لالدتسالا 0 بيكرنلا 0 ليلحتلا 2" تاسوسحعملاب

 : ريكفتلا لأكشأ ضعب

 « ىلمأتلا ريكفتلا (؟)

 ريكفتلاو رمعلا 0 هتعيبط : ىراكتبالا ريكفتلا 2

 ريكفتلا تاردق ىراكتبالا ريكفتلا ةيلمع : ىراكتبالا

 ىراكتبالا

 * نماثلآ لصفلا عجارم

 : عساتلا لصفلالا

 : ةيقرعكا ةيلقعلا تايلمعلا
 نر كلن ةركاذلا (

 خاسرا : ةركاذلا ىف ةيلقعلا تايلمعلا  ةركاذلا ةعيبط

 * فرعتلا « ءاعدتسالا « ءاقيتسالا ٠ ثتاعايطنالا



-4956- 

 ةحفصلا | عوضولملا

 ب ولساع دنع عقاودلل ىمرهلا ماظنلا عفاودلا ماظن

 ٠ هيونلانثلا عفاودلا , ةيلوألا عفاودلا : عفاودلا عاونا

 ريسفت ' هرداصم , هعاوثأ ) قلفلا : ةيبلسلا ةيعفادلا

 بئذلا (  قلقلل ةيكولسلاو ىيفنلا ليلحتلا اتسردم
 ناودعلا) ناودعلا (  ىضرملا بنذلا  ريمضلا ريياعم )

 ٠ ( طايحالل ةباجتساك

 ٠ زاجنالا  داوتلا  دامتعالا : ةيباجيالا ةيعفادلا

 ٠ سماخلا لصنلا عجارم  ةصالخلا

 : سداسلا ليمثلا

 15-3184 فطاوعلاو تالاعفنالا

 ٠ لاصفنالا ىلع ةثعابلا فورظلا  حفاودلاو تالاعفنالا

 ىف هيجولويسفلا فئاظولا  الوأ : تالاعفنالا ةعيبط

 ٠ تالاعفنالا ىف ةيكولسلا تاريبعتلا  ايناث « تالاعفنالا

 ٠ ةملعتم ةيكولس طامنأ تالاعفنالا

 حرفلا « ةريغلا * بضغلا فوخلا : تالاعفنالا عاونأ

 ٠ ةجهيلاو

 نازتالاو فطاوعلا  فطاوعلا عاوتا ب فطاوعلا

 5 ىسقنلا

 سداسلا لسصفلا"عجارم

 : عباسلا ل.مفلا

 ١/4189 كاردالاو ساسحالا )١( : ةيفرعملا ةيلقعلا تاملمعلا

 :ةيس

 * ةيلقعلا تايلمعلاو ةفرعملا



 - ةة8-

 : رشع ىداحلا لصنلا

 14-5356 ءاكذلا

 ب ءاكذلا ةعييبطل ىئاصحالا ليلحتلا_ ءاكذلا ىتعم

 ٠ ءاكذلا تارابتخال ةيلمعلا ةيمهالا  ءاكذلا سايق

 ٠*٠ رشع ىداحلا لصفلا عجارم

 : يشع ىئاثلا لصفلا

 ىةكمت ةيدرفلا قورغلا

 ٠ ةيدرفلا قورفلا ىف سايقلا خيرات همدقم

 ٠ ةيدرفلا قورفلا ىف سايقلا خيرات
 ٠ ةيدرفلا قورفلا رهاظم  ةيدرفلا قورفلا ةعيبط
 ٠ ةيصخشلا ىف ةيدرفلا قورفلا

 لكش ىف رثؤت ىتلا لماوعلا  ةيدرفلا قورفلا عْيُزوت
 ٠ عيزوتلا ىئحنم

 ٠ هيدرفلا قورفل؟ ىف ةرئملا لماوعلا

 ٠ رشع ىناثلا لصفلا عجارم

 : يشع ثلاثلا لصفلا

 التلال ةيصخشلا
 : ةيصخشلا تايرظن ٠ ةيصخشلا ةعيبط

 ةيعرفلا ةبظنالا « روعشاللا : ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن

 ٠ عافدلا تآمزناكيم « ةيصخشلل
 لبقت ؛ تاذلا كاردا , تاذلا موهفم : تاذلا ةيرظن

 ٠ تاذلا موهفم تانبث « ,تاذلا

 (5) + تروبلوأ ندروج ةيرظن )١( : تامسلا ةيرظن

 ٠ لتاك دنوميار ةيرظن
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 ةحفصلا عوضولا

 ةركاذلا . هينايعلا ةيسحلا ةركاذلا . ةركاذلا عاونا

 ه6.ةيلاعفنالا ةركاذلا . هيكرحلا ةركاذلا . ةيقطنملا ةيظفللا

 ,ىدملا ةريصقةركاذلا  ةيدارااللاةركاذلا « ةيدارالا ةركاذلا

 ٠ ىدملا ةديعب ةركاذلا

 ةدام عون ٠ ةركاذلا ىدم : ةركاذلا ىف ةرثؤملا لماوعلا

 , ىرممعلا ىوتسملا . ركذتلا ةدام ملعت قرط ' ركذتلا

 ٠ةيلاعفنالاو ةيعفادلا لماوعلا . سنجلا « ىلقعلا ىوتسملا

 ىف ةرثؤملا لماوعلا  نايسنلا لدعم  نايسلا
 نايسلا ٠

 عيماتلا لصنلا عجارم

 : ىشاعلا لصغفلا

 ملعتلا

 ملعتلا ىتعم  ىوبرتلا سفنلا ملعب ةهتقالعو ملعتلا

 ٠ ملعتلا ةيلمع ريسفت هتيمهاو
 ةعيبط : طيسبلا طارتشالا ةيرظن : ملعتلا تايرظن

 ضعب « ةيبيرجتلا تاءارجالا هتاريغتم , طيسبلا طا رتشالا

 ٠ ىطرشلا كولسلا ىف ةيساسألا تايلمعلا

 تاءارجالا ٠ هتيمهأو ظطابترالا ةعيبط : طابئرالا ةيرظن

 ' ملعتلا نيناوق , ملعتلا ريسفت  ةيبيرجتلا

 « ىئارجالا طارتشالا ةعيبط : تش .
 : 9 رجالا كولسلا ل 0

 ٠ كولسلا ليكشت

 ءواصبتسالاب ملعتلاوتلطسشجلا ةعيبط : تلطشجلاةيرظن س

 * ىكاردالا ميظنتلا نيئاوق , ةيبيرجتلا عئاقولا
 لماوعلا . ملعتلا ىف ةيساسالا ءىدابملا  ملعتلا جذامن

 ٠ ملعتلاو بيردعلا رثآ لاقتنا ملعتلا ىلع ةدعاسملا

 ٠ رشاعلا لصفلا عجارم

 ننكتم



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك
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 ةيباصعلا تالاحلا , اهتعيبط : ةيصخشلا تابارطضا
 ضارمالا ) ةيناهذلا تالاسحلا « ( ةيسفنلا ضارمألا )
 , ةيتابوكيسلا تافارحنالا ) قلخلا تابارطضا ٠ ( هيلقعلا

 ٠ ( هيتابويسوسلاو

 : رشع عبارلا لصفلا

 217 ىسفثلا سايقلا
 ٠ اهيلع موقي ىتلا سسالاو ىسفنلا سايقلا موهفم
 - سايقلا ضارغأ  ميوقتلا ضارغأ : ميوقتلاو سايقلا

 ٠ سايقلا بيلاسأ  سايقلا صئاصخ
 « ةيصخشلا تالباقملا , تاءاتفتسالا ؛ سايقلا لئاسو

 ٠ تارايتخالا ؛ ريدقتلا شيياقم

 , ءاكفلا : اهيف ةمدختسملا سيماقملاو سايقلا تالاجم

 ' مسيقلاو ناهاجتالا ٠ لويملا , تادادعتسالاو تاردقلا

 ٠ ةيصخشلا

 ٠ رشع عبارلا لصفلا مجارم

 :؛ قحلم

 4-25 ىب رع . ىزيلجنلا سوماق

 ( سفنلا ملع ىف ةيساسالا تاحلطصحلاب مفيرعت )

 هللا دمحب مت
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